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INTERNATIONAL TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS: CURRENT TRENDS
AND PROBLEMS OF FOOD SECURITY IN UKRAINE
У статті розглянуто сучасні тренди виробництва і міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією та
їхній вплив на продовольчу безпеку України в умовах світової економічної кризи. Підкреслено актуальність дослідN
ження потенційних зсувів у структурі виробництва, експорту та імпорту сільськогосподарської продукції як головN
ної статті зовнішньоторговельного обороту нашої країни. Наведено напрями збільшення багатофункціонального
характеру сільського господарства за сучасних умов. Відзначено неможливість реального оцінювання економічного
зростання і підсумків господарської діяльності суб'єктів АПК без урахування соціальних втрат і екологічної ціни
такого зростання. Визначено суперечливу єдність, деформації структури попиту та посилення ефектів комплеменN
тарності та субституції близьких видів аграрної продукції. Узагальнено основні напрями підвищення ефективності
міжнародної торгівлі продукцією агропромислового комплексу України, від успішної реалізації яких залежить розN
виток експортного потенціалу держави.
The leading role of agroNindustrial exports for our country is gaining the level of national security. Therefore, changes
in foreign trade in agricultural products should be based on the fundamental principles of agricultural production and
the shifts in the current foreign economic situation.
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The purpose of the article is to highlight the main potential trends in the development of international trade in
agricultural products of Ukraine against the background of the global economic crisis, taking into account the pandemic
COVIDN19.
Agriculture must perform several functions: economic, social, environmental, institutional and political. Our country
must use a multifunctional approach to agricultural reform on a new systemic basis.
The world market is no longer fully globalized due to the closure of state borders and the restriction of trade.
Governments, traders, producers, and households are more likely to make quick, chaotic decisions. This increases
uncertainty and risks.
It is very important for government agencies to provide clear signals to agribusiness about promoting exports. The
geographical context may manifest itself in the difference in prices for some goods. Some countries have been quarantined
by high risks to future foreign tourism revenues. This is how the effect of a double deficit works: domestic solvency and
export earnings from the provision of hotel and tourism and related services. The additional macroeconomic negative
will manifest itself in the inhibition of the processes of multiplication of autonomous expenditures in the countries of
export and import of goods and services.
Fluctuations in oil prices and a pandemic could affect the production and export of industrial crops. You can get a
complementary decline in demand for corn from foreign producers of biofuels and livestock.
Meat exports can be affected by expensive raw materials and at the same time increase due to poultry farming. This
is how the substitution effect will work.
The movement of foreign investment in the agricultural sector may be a contradictory trend. Foreign
investment in agricultural land will grow against the background of the consistent spread of property rights in
the land market.
A promising foreign trade trend for Ukraine may be the ecological purity of our agricultural raw materials for further
processing in the European Union.

Ключові слова: світова економічна криза, міжнародна торгівля, аграрна продукція, ефек?
ти субституції та комплементарності, експортний потенціал, продовольча безпека.
Key words: global economic crisis, international trade, agricultural products, effects of
substitution and complementarity, export potential, food security.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Світова економічна криза, яку суттєво при(
скорила пандемія COVID(19, поширює свій
вплив на усіх рівнях економіки. Не оминула
вона і міжнародну торгівлю. Статистичні про(
гнози є невтішними щодо загальних обсягів і
асортименту значної кількості виробів. Водно(
час додаткового поштовху можуть отримати
виробництво і збут деяких товарів, насамперед,
першої необхідності. Сільськогосподарське
виробництво і збут також очікує турбулентний
період пристосування до нових умов. Провідна
роль агропромислового експорту для нашої
країни набуває рівня національної, зокрема,
продовольчої безпеки держави. Тому зміни в
зовнішній торгівлі аграрною продукцією мають
спиратися як на фундаментальні засади галу(
зевого виробництва, так і на зсуви сучасної зов(
Передплатний індекс 21847

нішньоекономічної кон'юнктури. Таким чином,
визначення і врахування нових трендів є
актуальними та своєчасними.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним і методичним питанням управ(
ління виробництвом і міжнародною торгівлею
продукцією АПК в контексті національної еко(
номічної безпеки держави у мінливих умовах
світових ринків присвятили свої праці І. Ві(
ніченко, О. Павленко, Д. Маховський. А. Ма(
заракі, В. Залізко, Т. Костюк, І. Круп'як, Д. Ка(
чан, П. Саблук, О. Шабінський [1—8] і багато
інших вітчизняних економістів. Узагальнення
європейського досвіду системного, зокрема,
багатофункціонального розвитку сільського
господарства, знайшли відображення в статтях
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І. Івашків, Л. Молдован, О. П'янкової, О. Рал(
ко, А. Прощаликіної, Т. Петренко, Т. Осташ(
ко, О. Чан(хі [9—14]. Нові тренди продовольчої
безпеки держави оперативно досліджує А. Яр(
мак [15]. Але, незважаючи на значну кількість
публікацій, питання пристосування агропро(
мислового виробництва і зовнішньої торгівлі до
суттєвих змін, насамперед, неекономічного
походження, адаптації позитивного європейсь(
кого досвіду до українських реалій, визначен(
ня головних напрямів підвищення ефективності
міжнародної торгівлі продукцією агропромис(
лового комплексу України, є актуальними та
потребують подальшого розвитку.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є висвітлення головних потен(
ційних трендів розвитку міжнародної торгівлі
продукцією АПК України на тлі світової еко(
номічної кризи з урахування пандемії COVID(
19, визначення зростаючої багатофункціональ(
ності сільського господарства, від реалізації
якої залежить стан продовольчої безпеки та
подальший розвиток економічного потенціалу
держави.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Починаючи з 2014 року, агропромисловий
комплекс є лідером за обсягами експорту в Ук(
раїні. Так, 2019 р. його частка склала 44,6 % від
загальної суми товарного експорту. Внесок
власне сільськогосподарської продукції склав
28,4 % Очевидна перевага частки товарів рос(
линного походження (25,8 % порівняно з 2,6 %
продукції тваринництва). Складник зернових
культур — 19,2 %, тобто 67,6 % від загального
показника, а виторг від експорту кукурудзи є
найбільшим з усіх зернових [16]. Крім, горіхів,
треба відзначити обмежений характер ягід,
фруктів та овочів, що підкреслює відставання
потужностей із зберігання продукції. А лідер(
ство кукурудзи говорить про потенціал її по(
дальшої переробки, зокрема, промислової.
Дуже мала частка готової продукції тварин(
ництва віддзеркалює слабку відповідність на(
ших товарів високим стандартам розвинутих
країн.
Велика роль аграрного експорту є значним
чинником уваги до нього в контексті забезпе(
чення національної безпеки, включаючи продо(
вольчу безпеку. Відомі приклади поширення
вивозу всупереч гарантуванню внутрішнього
харчового балансу. Навпаки, в нашій історії є
зворотні приклади перепон експорту під впли(
вом лобіювання інтересів внутрішніх трейдерів.
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Сільськогосподарське виробництво нале(
жить до ресурсномістких галузей, де викорис(
товується велика кількість ресурсів, їх кіль(
кісний та якісний склад, з одного боку, та рівень
віддачі з іншого, визначають величину природ(
но(ресурсного потенціалу в конкретних умовах
функціонування кожного суб'єкта господарю(
вання.
Сільське господарство має виконувати де(
кілька функцій, суперечлива єдність яких
ускладнює швидкі та одновимірні рішення:
— економічну, що пов'язана з виробницт(
вом продовольчих товарів і сировини для пе(
реробки іншими галузями;
— соціальну, що забезпечує продовольчий
баланс і продовольчу незалежність держави,
сприяє ефективній зайнятості сільського насе(
лення та збереженню сільського розселення,
соціальну підтримку, зниження бідності й еко(
номічний розвиток на сільських територіях,
тобто соціоприродну сумісність;
— екологічну, що включає захист навко(
лишнього середовища, мінімальний вплив на
клімат, збереження і відтворення родючості
грунтів, підтримку біорізноманіття й агролан(
дшафтів тощо [8, с. 122];
— інституціональну, що передбачає субор(
динаційну та координаційну взаємодію фор(
мальних і неформальних інститутів суспільства;
— політичну, що обумовлює стійкість і стра(
тегування рішень органів влади та управління,
наприклад, щодо реформування ринку земель
сільськогосподарського призначення.
Отримання концепцією багатофункціо(
нального розвитку офіційного статусу як клю(
чового методу аналізу видів аграрної політики
сталого розвитку в документах ООН та закрі(
плення в правових актах європейських та інших
країн вона стає підгрунтям подальшого станов(
лення сучасної аграрної системи.
Відомою є низька ефективність нашого
аграрного сектору. Наша країна має викорис(
тати багатофункціональний підхід до реформу(
вання сільського господарства на нових сис(
темних засадах. У цьому контексті перед
вітчизняною наукою і практикою стоять важ(
ливі завдання щодо адаптації досвіду західно(
європейських та інших країн до наших умов. Це
є невідкладним на тлі негативних соціально(
політичних і екологічних процесів, що пошири(
лися в аграрному секторі за підсумками домі(
нування чисто виробничої моделі, що зорієн(
тована лише на оптимізацію прибутку без ура(
хування неекономічних наслідків.
Усе перелічене констатує загальні вихідні
позиції нашого АПК з точки зору виробництва
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і зовнішньоторговельних здобутків, а також
стратегічного напрямку на багатофункціо(
нальність аграрного комплексу.
Драматичні події початку поточного року
значним чином вимушують переоцінити стар(
тові умови, врахувати наявні конкурентні пе(
реваги та недоліки.
Швидкі зміни в агросекторі, пов'язані з хви(
лями карантину, не відміняють того, що цей
сегмент бізнес(діяльності постраждає меншою
мірою, ніж інші сфери. Попит на продукти хар(
чування є постійним складником біологічного
виживання. Проте структура попиту змінить(
ся дуже сильно, що суперечливо вплине на різні
елементи агробізнесу.
Світовий ринок унаслідок закриття держав(
них кордонів і обмеження торгівлі перестає
бути всебічно глобалізованим. Уряди, трейде(
ри, виробники, домогосподарства частіше
приймають швидкі хаотичні рішення. Це поси(
лює невизначеність і ризики.
Цілком імовірні ситуації з ажиотажним
підвищенням національних цін на важливі про(
довольчі товари, не під'ємні для багатьох гро(
мадян. У сусідніх країнах покупці цих товарів
зіштовхнуться із зниженими цінами у зв'язку з
бар'єрами для експорту і підвищеною пропози(
цією, що стане ударом для агровиробників.
Наступного року виробництва країна, що об(
межувала експорт, має відчути нестачу продук(
ту, адже аграрії відмовляться від виробництва,
невигідного для них.
Дуже важливим є надання державними
структурами чітких сигналів агробізнесу про
сприяння експорту продукції тоді, коли прий(
маються рішення щодо площ і особливо струк(
тури посівів. Чутки та заяви про захист націо(
нальних споживачів і стримування зовнішньо(
го вивозу змушують аграріїв не ризикувати та
скорочувати посівні.
Стиснення попиту і відповідно цін на нафту
та газ скорочує внутрішні витрати агровироб(
ників. Водночас таке цінове зменшення на
світових ринках провокує падіння валютних
доходів для багатих експортерів вуглецевих
енергоносіїв. Адже країни(нафтодобувачі з
Близького Сходу займають провідні позиції в
нашому експорті продовольства. Не треба за(
бувати про реекспортні дії наших сусідів, що
також підвищувало експортний виторг українсь(
ких трейдерів.
Логіка ринку така, що скорочення попиту і
неможливість реалізації на ринках одних країн
провокує збільшення пропозиції та зниження
цін на інших міжнародних ринках. Деякі краї(
ни(нафтодобувачі отримали за умов каранти(
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ну великі ризики щодо майбутніх надходжень
від зовнішнього туризму. У підсумку спрацьо(
вує ефект подвійного дефіциту: внутрішньої
платоспроможності та експортних надходжень
від надання готельно(туристичних і суміжних
послуг. Додатковий макроекономічний негатив
проявлятиме себе у гальмуванні процесів муль(
типлікації автономних витрат у країнах експор(
ту та імпорту товарів і послуг.
Суперечливий аспект — скорочення попи(
ту готельно(ресторанного бізнесу як в середині
країни, так і за кордоном. Скорочення спожи(
вання цих послуг пов'язано з обмеженнями та
труднощами з доходами у громадян за період
вимушеного карантину і виготовленням їжі
вдома. Попит на дорогі та необов'язкові про(
дукти, які легко замінити в споживанні, може
різко впасти, тоді як попит на звичні незамінні
продовольчі товари може навіть зрости з відпо(
відним підвищенням цін і валютного виторгу.
Крім того, попит на зернові культури (продо(
вольча пшениця, рис, круп'яні) може істотно
зрости з міркувань збільшення запасів при очі(
куванні погіршення ситуації.
Коливання цін на нафту і пандемія можуть
вразити виробництво й експорт технічних куль(
тур. Насамперед, йдеться про біоетанол і біо(
дизель, для яких потрібні кукурудза і ріпак,
тобто статті зростаючого експорту України в
минулі роки. Якщо низькі ціни на нафту і газ
збережуться, то це негативно вплине на попит
і відповідно світові ціни на елементи виробниц(
тва біопалива в країнах, що приймають україн(
ську сировину.
Ще один тривожний сигнал із світових
ринків кукурудзи — очікуване падіння попиту
на червоне м'ясо, що спричинить логічне стис(
нення попиту на кукурудзу як ключовий склад(
ник корму для худоби. Таким чином, можна
отримати комплементарний спад попиту на
провідну експортну зернову культуру нашого
аграрного сектору з боку закордонних вироб(
ників біопалива та м'яса худоби.
М'ясний експорт може постраждати за ра(
хунок дорогих видів сировини, але зрости зав(
дяки птахівництву як найдешевшої підгалузі.
Таким чином, спрацює ефект субституції.
Географічний контекст може проявити себе
в різниці цін на технічні культури, коли в країні(
імпортері внутрішня ціна підвищиться завдяки
дефіциту, а в країні(експортері знизитися зав(
дяки надмірній пропозиції.
Ще одним суперечливим трендом може
бути різноспрямований рух іноземних інвес(
тиції в аграрну галузь. Перевагу традиційно
надаватимуть відносно високомеханізованому

7

АГРОСВІТ № 12, 2020
виробництву. Водночас інвестиції у землі
сільськогосподарського призначення зроста(
тимуть на тлі послідовного поширення прав
власності на земельному ринку.
Перспективним зовнішньоторговельним
трендом для України може стати екологічна
чистота нашої аграрної сировини для подаль(
шої переробки в країнах Євросоюзу. Одна з
найважливіших відмінних рис погляду ЄС на
продовольчу безпеку — негативне ставлення до
виробництва і споживання ГМО(продоволь(
ства на своїй території. Подібна позиція не
тільки гарантує право кожного індивідуума в
ЄС на споживання безпечного для життєдіяль(
ності продовольства, але і заклала міцний фун(
дамент конкурентних переваг. Відкриття рин(
ку землі є потенційною передумовою підвищен(
ня можливості промислової переробки нашої
аграрної продукції на власній території з пер(
спективою експорту товарів з підвищеною до(
даною вартістю.
ВИСНОВКИ

Підбиваючи підсумки, треба відзначити
таке:
1. Велика роль аграрного експорту Украї(
ни є значним чинником уваги до нього в кон(
тексті забезпечення національної безпеки,
включаючи продовольчу безпеку.
2. Стратегічним напрямом подальшого роз(
витку є багатофункціональність аграрного
комплексу з поєднанням економічної, соціаль(
ної, екологічної, політичної та інституціональ(
ної складових.
3. Світова економічна криза вимушує пере(
оцінити стартові умови, врахувати наявні кон(
курентні переваги та недоліки.
4. Світовий ринок унаслідок закриття дер(
жавних кордонів і обмеження торгівлі перестає
бути всебічно глобалізованим. Уряди, трейде(
ри, виробники, домогосподарства частіше
приймають швидкі хаотичні рішення. Це поси(
лює невизначеність і ризики.
5. Дуже важливим є надання державними
структурами чітких сигналів агробізнесу про
сприяння експорту продукції тоді, коли прий(
маються рішення щодо площ і особливо струк(
тури посівів.
6. Логіка ринку така, що скорочення по(
питу і неможливість реалізації на ринках од(
них країн провокує збільшення пропозиції
та зниження цін на інших міжнародних рин(
ках.
7. Перспективним зовнішньоторговельним
трендом для України може стати екологічна
чистота нашої аграрної сировини для подаль(
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шої переробки, насамперед, у країнах Євро(
союзу.
У країн, що максимально виробляють необ(
хідне для забезпечення власного населення
продуктами харчування і не дуже залежать від
зовнішніх постачань рівень продовольчої без(
пеки є потенційно високим. Це стосується й
України.
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DIGITALIZATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONDITIONS
OF OPENING THE LAND MARKET IN UKRAINE
Статтю присвячено проблемам цифровізації агросектору в умовах відкриття ринку землі. Проаналізовано істоN
рію формування українського ринку землі та основні засади профільного закону, що регулює обіг земель сільськоN
господарського призначення. Проведено діагностування потенційних наслідків зняття мораторію на купівлюNпроN
даж земель сільськoгoспoдарськoгo призначення та відкриття ринку землі в Україні. Здійснено оцінку сучасного
стану агросектору та охарактеризовані чинники, які гальмують процес його інформатизації. Розкрито сутність поN
няття "цифровізація" та необхідність її проведення. Обгрунтовано вигоди від застосування інформаційних техноN
логій у вітчизняному агросекторі. Доведено, що цифровізація повинна сприяти появі нових виробництв та розвинути
інноваційне підприємництво у цій сфері. Визначено перспективи розвитку агросектору в нових умовах цифровізації
й продовження структурних трансформацій в економіці України.
The article is devoted to the study of digitalization of the agricultural sector in the context of opening up of the land
market in Ukraine. The history of formation of the Ukrainian land market is traced, the basic principles of the Law of
Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Circulation of Agricultural Lands" are
analyzed, the diagnostics of the prospects of lifting the moratorium on the purchase and sale of agricultural lands and
opening of the land market in Ukraine is carried out. The current state of the agricultural sector is evaluated and the
factors that inhibit the process of informatization of the agricultural sector of the economy are characterized. The essence
of the concept of "digitalization" and the need to move to it are revealed. The benefits of using innovative digital
technologies in the agricultural sector are identified. The prospects for the development of the agricultural sector of the
Ukrainian economy under the conditions of the application of digital technologies in it are determined. The article is
focused on the role of digitalization in the agricultural industry. The data on the stages of digitalisation of the Ukrainian
economy is provided and the current state programs for intensifying the development of the industry with the help of
innovative technologies are described in detail. The paper shows that the digital ecosystem is based on the functioning of
a complex of electronic platforms that combine both the full range of data on the dynamics of development and the
potential of each sector of the agroindustrial complex. The vector of innovative development of the agroindustrial complex
with the use of digital technologies can be realized with a comprehensive approach to the informatization of the economy.
It is necessary to change the education system of highly specialized personnel in the agricultural sector, adjust the directions
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of scientific research and create a comfortable social infrastructure for the transformation of agriculture. This complex
of measures is possible provided that the agricultural sector is developing towards the intensifying production and not
through the involvement of more natural resources.

Ключові слова: аграрний сектор економіки, сільське господарство, ринок землі, цифрова
економіка, цифровізація, землі сільськoгoспoдарськoгo призначення, земельні ресурси.
Key words: economic agrarian sector, agriculture, land market, digital economy, digitization,
agricultural land, land resources.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

В умовах інтеграції України у світовий еко(
номічний простір аграрний сектор стає пріори(
тетним з огляду на потенціал розвитку та стра(
тегічно важливим для національної економіки.
Однак, попри наявні позитивні тенденції, екс(
портний потенціал агросектору є недостатньо
реалізованим з огляду на несформований ри(
нок землі. Водночас сьогодні цифровізація
реального сектору економіки є базовою скла(
довою інформаційної економіки та визначаль(
ним чинником стійкого зростання економіки
загалом. Тому інтеграція цифрових технологій
у процеси аграрного виробництва, тобто циф(
ровізація агросектору має бути пріоритетом
державної політики.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі розвитку цифрової економіки та
аграрного сектору увагу приділяли вітчизняні
та зарубіжні вчені, зокрема: В. Апалькова, Г. Ка(
рчева, С. Коляденко, І. Михасюк, В. Міщенко,
В. Пілінський, Т. Смовженко, С. Урба, Б. Кінг,
Е. Тоффлер, Р. Ліпсі та ін. Однак динаміка роз(
витку цифрових індустрій та надвисокі темпи
інформатизації різних галузей зумовлюють
необхідність продовження наукових пошуків у
цьому напрямі.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті — розкрити сутність та обгрун(
тувати необхідність цифровізації агросектору
в умовах відкриття ринку землі в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В умовах глобалізації важливу роль у роз(
витку країн відіграє цифрова економіка, клю(
човим ресурсом якої є інформація, технології
й знання, а також рівень доступу до них у тій
чи іншій країні. Цифрова економіка — це не
окрема галузь, а середовище, яке опосередко(
вує ведення бізнесу, при цьому вона тісно інтег(
рована із традиційною економікою, що робить
неможливим чітке їх розмежування.
Передплатний індекс 21847

Основними продуктами цифрової економіки
є ті ж самі товари і послуги традиційної економі(
ки, що надаються за допомогою комп'ютерного
обладнання і цифрових систем, зокрема мережі
Інтернет. З(поміж переваг цього є підвищення
доступності звичайних користувачів до певних
ринків (товарних чи послуг), а не лише великих
компаній, зниження трансакційних витрат, підви(
щення ефективності і конкурентоспроможності
[7]. Сектори економіки, що використовують циф(
рові технології, зростають швидше, дешевше та
якісніше. У свою чергу сфери життєдіяльності,
зокрема освіта, медицина, транспорт, що осучас(
нюються завдяки цифровим технологіям, стають
значно ефективнішими та створюють якісно нові
продукти [11]. Враховуючи це, зрозуміло, що
осторонь процесів цифровізації неможе залиши(
тись по суті жодна галузь, що прагне розвитку і
інноваційного зростання, зокрема, це стосуєть(
ся й аграрного сектору вітчизняної економіки.
Зауважимо, що Україна має найбільші
площі сільськогосподарських земель у Європі,
однак, продуктивність сільського господарства
становить лише мізерну частину від тієї, яку
мають інші європейські країни. Найбільшою в
Європі є і кількість орних земель — 33 млн га,
порівняно з 18 млн га у Франції, 12 млн га у
Німеччині та 11 млн га у Польщі. Україна та(
кож має високородючі грунти і вигідне геопо(
літичне розташування з доступом до ринків
Європи, Північної Африки, Азії, Близького
Сходу. Однак, незважаючи на переваги, дода(
на вартість ведення сільського господарства з
розрахунку на один гектар у 2018 р. становила
лише 440 доларів США, порівняно з 1100 дола(
рами США у Польщі, 1400 — у Бразилії, 1700 —
у Німеччині та 2450 — у Франції. На думку
фахівців, причиною цього є те, що сільськогос(
подарське виробництво в Україні зосереджене
на продуктах із нижчою доданою вартістю (та(
ких як зерно). Зауважимо, що плата за оренду
сільськогосподарських земель також значно
нижча, ніж в інших європейських країнах, що
негативно впливає на добробут землевласників
і перешкоджає продуктивному використанню
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земель у кінцевому підсумку. В Україні вартість
оренди гектара сільськогосподарських угідь
у 2017 р. становила 50 доларів, порівняно з
181 доларами в Угорщині, 243 — у Франції, 271 —
у Болгарії та 957 доларів у Нідерландах. У ре(
зультаті, власники земель недоотримують
значні кошти [2].
Мораторій на продаж земельних ділянок
сільськогосподарського призначення був голов(
ною перешкодою для залучення інвестицій та
розблокування сільського господарства. Він, на
думку фахівців, підривав безпеку землеволодін(
ня та стимули для здійснення інвестицій, що
підвищують продуктивність та управління зем(
лею в сталий спосіб, наприклад, шляхом інвес(
тицій в системи зрошення, вирощування багато(
річних рослин та забезпечення сівозміни. Очевид(
но, що обмеженість інвестицій підривала
здатність фермерів вирощувати продукцію та
переходити на трудомісткий товар із підвищеною
доданою вартістю. Мораторій також перешкод(
жав фінансуванню малих виробників, так як землі
не могли бути використані в якості застави для
його отримання [2]. Відсутність доступу до фінан(
сових ресурсів не давала змоги розвиватись
дрібним і середнім фермерів та виробляти про(
дукцію з вищою доданою вартістю, а мораторій
стримував власників земель від їх продажу, пе(
редачі в заставу й інших традиційних операцій.
Також різними експертами скасування морато(
рію і відкриття прозорого та ефективного ринку
сільськогосподарських земель розцінювалась як
фактор, що може сприяти економічному зрос(
танню в Україні на рівні 0,5—1,5 % в рік.
Відтак 31 березня 2020 р. було ухвалено За(
кон України "Про внесення змін до деяких за(
конодавчих актів України щодо обігу земель
сільськогосподарського призначення", яким
дозволяється продаж цих земель. Запуск ринку
землі в Україні відбудеться 1 липня 2021 року.
Доцільно виділити основні положення
прийнятого закону:
— до 1 січня 2024 року купувати землю змо(
жуть тільки фізичні особи(громадяни України;
— допуск іноземців до купівлі землі буде мож(
ливе лише після прийняття відповідного рішення
на загальнонаціональному референдумі;
— землі сільськогосподарського призна(
чення державної та комунальної власності про(
даватися не будуть;
— концентрація землі в одні руки в перші
два роки після запуску земельної реформи об(
межена площею 100 га;
— з 1 січня 2024 року купувати землю доз(
волять українським юридичним особам у кон(
центрації не більше 10 тис. га;
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— розрахунок за покупку ділянок буде про(
ходити тільки в безготівковій формі;
— банки можуть бути власниками земель(
них ділянок у межах стягнення застави. Такі
ділянки повинні бути відчужені на торгах про(
тягом 2(х років;
— юридичним особам, учасниками яких є
громадяни держави(агресора, фізичним осо(
бам, щодо яких застосовані санкції, заборо(
няється купувати землю навіть за умови про(
ведення референдуму;
— іноземним громадянам забороняється
купівля земельних ділянок у 50(км зоні від дер(
жавного кордону України, незалежно від
рішення референдуму;
— ціна продажу ділянок сільськогоспо(
дарського призначення не може бути нижчою
від їх нормативної грошової оцінки. Зазначена
норма буде діяти до 1 січня 2030 року [9].
Як видно зі змісту цих положень мораторій
фактично відтерміновується майже на рік, —
до 1 липня 2021 року, опісля ринок запрацює в
дещо обмеженому вигляді, тобто значного
ефекту для розвитку агросектору початково
він не матиме. Зауважимо, що ці положення
стали результатом багатьох компромісів, од(
нак, концептуально є підстави вважати, що
вони матимуть результат.
Необхідно зважати, що аграрний сектор є
важливою складовою національної економіки,
роль якого стратегічна й обумовлюється збере(
женням необхідного рівня продовольчої безпе(
ки, розвитком внутрішнього і зовнішнього агро(
ринків, що кінцево має стимулювати експортний
потенціал країни. Ефективне функціонування
підгалузей аграрного сектора економіки є осно(
вою балансу економічної, соціальної та еколог(
ічної сфер, від досягнення якого залежить доб(
робут виробників продукції та рівень зайнятості.
Конкурентною перевагою є те, що Україна
належить до країн з найвищим рейтингом щодо
потенційних резервів агропромислового ви(
робництва, бо на країну припадає майже 1/3 за(
пасів чорнозему та 27 % орної землі Європи [2].
Розвивати експортний потенціал у свою чергу дає
змогу вигідне географічне положення й традиції
й досвід виробників, необхідний рівень розвитку
транспортної інфраструктури, місткість внутрі(
шнього ринку збуту, а також зростаючі глобальні
потреби у сільськогосподарській продукції.
Упродовж 2014—2019 рр. роль агросектору у
національній економіці перманентно зростає з
огляду на нарощування експорту вітчизняними
сільгоспвиробниками та зростанні зацікавленості
в імпорті у країнах Європи. Певною мірою цим
тенденціям сприяла угода про асоціацію із ЄС та
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АГРОСВІТ № 12, 2020
16

3500

14,2

13,8
14

у фактичних цінах, млрд грн

3000

11,7
2500

9,5
2000

12,1

12
12

10
10

9,1

8,4

%

8
1500

6
1000

4

500

2
0

0

2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Валова додана вартість
у тому числі сільське господарство
Частка сільського господарства у валовій доданій вартості, %

Рис. 1. Динаміка валової доданої вартості та частка у ній сільського господарства України
упродовж 2010—2018 рр.
Джерело: побудовано на основі [10].

її реалізація останніми роками. Водночас у 2020 р.
сформувались нові реалії функціонування бізне(
су, зважаючи на необхідність відновлення у зв'яз(
ку із рецесією й карантинними обмеженнями в
Україні та світі. Відтак саме аграрний сектор, на
наш погляд, може компенсувати втрати бюдже(
ту у 2020 р., стаючи поступово одним із пріори(
тетних для економіки, однак він теж потребує
імплементації цифрових технологій.
За підсумками у 2018 р. частка аграрного
сектора в загальній структурі ВВП України ста(
новила 13 %, у ньому працювало 18 % населен(
ня від зайнятого в економіці держави (для по(
рівняння у промисловості працювало 14,8 %, у
торгівлі — 22,3 %), використовувалося 4,4 %
основних засобів, частка капітальних інвес(
тицій перевищила 11,4 %, а частка продукції
аграрного сектора у структурі національного
експорту склала 39,8% (18,6 млрд дол. США)
[5]. Це значні показники при тому, що про
відкриття ринку землі тоді ще не йшлось.
Основою аграрного сектора є сільське гос(
подарство, що займає провідне місце серед
інших видів економічної діяльності в Україні.
Соціально(економічний результат в агросек(
торі та його готовність до цифровізації й інно(
ваційність характеризує показник обсягу ство(
реної валової доданої вартості, величина яко(
го відображає його загальний рівень. У 2018 р.
питома вага сільського господарства у валовій
доданій вартості дорівнювала 12,0 % і станови(
Передплатний індекс 21847

ла 362,04 млрд грн (для порівняння валова до(
дана вартість промисловості — 624,5 млрд грн,
торгівлі — 470,7 млрд грн, транспорту — 226,3 млрд
грн) [10] (рис. 1).
Тобто можна констатувати, що продукція
сільського господарства за показниками дода(
ної вартості поступається низці галузей і сек(
торів економіки України.
Водночас, як вважають вчені, важливим ін(
дикатором оцінювання масштабів розвитку аг(
рарного сектора та його готовності до іннова(
ційних перетворень й впровадження сучасних
технологій є ресурсний потенціал. Земельно(
ресурсний потенціал України в сільському гос(
подарстві є базовим чинником виробництва.
Однак сучасні тренди та ефективність аграрно(
го виробництва не відповідають потенційним
можливостям земельного ринку, внаслідок не(
відповідності земельних відносин потребам
сталого розвитку аграрного сектора, який пе(
редбачає взаємоузгодження екологічних, еко(
номічних і соціальних чинників розвитку. Так,
в Україні переважають земельні ресурси сіль(
ськогосподарського використання (табл. 1).
Відтак динаміка земельних ресурсів за дос(
ліджуваний період, зокрема площа сільсько(
господарських угідь, характеризується тенден(
цією до зниження на 0,2 %, а, зокрема для ріллі —
навпаки зростання на 0,2 %. Незважаючи на
зменшення обсягів земельних ресурсів, держа(
ва й надалі є однією з перших за показниками
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розвитку, потребує показник за(
гального експорту продукції з
Вид
Роки
2017 р.
України, який за останні 5 років
земельних
у % до
знизився на 12%, водночас екс(
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
угідь
2010 р.
порт продукції агросектору зріс
Сільсько41576,0 41536,3 41525,8 41511,7 41507,9 41504,9 41489,3 99,8
господарські
на 12% і за результатами 2018 р.
угіддя,
склав 18,6 млрд, дол. США, що є
всього:
рекордним. Частка агропродо(
У т. ч. рілля 32476,5 32518,4 32525,5 32531,1 32541,3 32543,4 32544,3 100,2
вольчого експорту в загальному
Багаторічні
896,5
894,3
893,5
892,9
892,4
897,1
894,8
99,8
насадження
експорті становила близько 40%.
Перелоги
310,2
253,5
251,2
239,4
233,7
230,6
229,3
73,9
Україна багато років є найбіль(
Сіножаті
2410,9 2410,5 2408,8 2407,3 2406,4 2402,9 2399,4 99,5
шим у світі виробником і експор(
Пасовища
5481,9 5459,6 5446,8 5441,0 5434,1 5430,9 5421,5 98,9
тером соняшникової олії, щодо
Джерело: розраховано на сонові офіційних статистичних даних.
експорту зернових і бобових
площі сільськогосподарських угідь і ріллі на од( культур — входить до лідерів, займаючи 2(ге
місце в експорті ріпаку, 4(те — кукурудзи і
ного жителя у світі.
Зауважимо, що у 2018 р. було виділено май( ячменю та 6(те — пшениці та соєвих бобів. За
же 4,2 млрд грн на підтримку сільського госпо( останні 4—5 років значно зміцнились позиції
дарства, з яких 57% — спрямовано на підтрим( на ринку меду (за результатами 2018 р. — 8(ме
ку галузі тваринництва і 22% — на здешевлен( місце в світі). Останніми роками зростає част(
ня купівлі сільгосптехніки (підтримку сіль( ка країни на світовому ринку м'яса птиці, го(
госпвиробників). У 2019 році спрямовано на ловно курятини [1]. Досягнення цих високих
40% більше бюджетних коштів, зокрема зрос( показників неможливе без фінансування
ло фінансування видатків на підтримку тварин( підприємств агросектору й диверсифікації
ництва в 1,5 рази. За даними Міністерства роз( джерел інвестицій, а також новаторських
витку економіки, торгівлі та сільського госпо( організаційних й маркетингових рішень, зна(
дарства, станом на середину листопада 2019 р. чимість яких лише зростатиме в умовах відкри(
було намолочено зернових та зернобобових того ринку землі.
Так, за період 2014—2018 рр. обсяги капіталь(
культур понад 70,2 млн т. Прогнозується, що
2020 р. виробництво зернових буде ще вищим. них інвестицій в Україні зросли більше як у півто(
Водночас, щороку в Україні виробляється по( ра рази, при цьому капітальні інвестиції в сільське
рядку 10 млн т молока, і ця цифра скорочуєть( господарство зросли в 2,5 рази, а їхня частка в
ся через зменшення поголів'я корів. Виробниц( загальному обсязі капітальних інвестицій зрос(
тво м'яса щороку зростає, в основному за ра( ла з 9% у 2014 році до 13% у 2018 році [1] (рис. 2).
Водночас динаміка прямих іноземних ін(
хунок нарощення виробництва м'яса птиці, об(
сяг якого у загальній структурі становить вестицій (ПІІ) у агросектор упродовж 2010—
більше половини, ще третина з усього вироб( 2019 рр. є однозначно незадовільною. Так, час(
леного м'яса припадає на свинину і порядку тка таких інвестицій у загальному обсязі ПІІ в
15% — на яловичину. Загалом за 2018 р. було Україну у вказаний період була мізерною —
вироблено 2,4 млн т м'яса всіх видів, а у 2019 р. 1,7%, при цьому найбільше ПІІ було спрямова(
но на вирощування однорічних і дворічних
мало місце зростання виробництва на 5% [1].
Також станом на 2019 р. в Україні було за( культур, у тваринництво та допоміжну діяль(
реєстровано 289 тис. га сільськогосподарських ність у сільському господарстві (рис. 3).
Відтак у нових реаліях зростає необхідність
земель під органічним виробництвом, найбільше
землі сконцентровано під зерновими культура( інвестувати у цифровізацію аграрного вироб(
ми — 133,4 тис. га, або 46% всіх сільгоспземель ництва, адже сектори економіки, що викорис(
під органікою, кількість землі за останні 10 років товують інноваційні цифрові технології, зрос(
зросла на 39 тис. га. Всього станом на 2017 р. дія( тають швидше й дешевше, стають набагато ефек(
ло 304 виробники органічної продукції, що забез( тивніші та створюють нові стандарти якості.
печували оборот порядку 29 млн євро та експорт Цифрова трансформація (цифровізація) — це
порядку 99 млн євро. За останні 5 років валове перетворення наявних аналогових (іноді елект(
виробництво продукції сільського господарства ронних) продуктів, процесів та бізнес(моделей
зросло в 2,2 рази і за результатами 2018 р. склало організації, в основі якої лежить ефективне ви(
користання цифрових технологій. Цифрова
360,8 млрд грн, що становить 10% ВВП [1].
Особливої уваги з огляду на подальше ви( трансформація передбачає інтеграцію цифрових
вчення проблем цифровізації й інноваційного технологій у всі сфери бізнесу. Ця інтеграція
Таблиця 1. Динаміка земельних ресурсів України упродовж
2010—2017 рр., тис. га
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Рис. 2. Обсяг капітальних інвестицій в агросектор упродовж 2014—2018 рр.
Джерело: побудовано на основі [1].

призводить до принципових змін у тому, як
діють громадяни, підприємства та організації, як
вони забезпечують цінність для себе, своїх пра(
цівників, клієнтів, партнерів, досягаючи власних
та спільних, економічних та соціальних цілей
оперативніше, дешевше та з новою якістю [2].
Загалом мета розвитку цифрових інфра(
структур полягає в тому, щоб усі громадяни Ук(
раїни без обмежень та труднощів технічного,
організаційного та фінансового характеру мог(
ли скористатися цифровими можливостями не(
залежно від свого місцезнаходження та не пе(
ребували в сегменті "цифрового розриву". Вод(
ночас цифровий розрив (цифрова нерівність) —
нерівність у доступі до можливостей в еко(
номічній, соціальній, культурній, освітній галу(
зях, які існують або поглиблюються в результаті
млн дол. США
900
800
700

669

720

725

718

неповного, нерівномірного або недостатнього
доступу до комп'ютерних, телекомунікаційних
та цифрових технологій. У контексті зазначено(
го вище, фахівці вважають, що особлива увага
щодо широкосмугового доступу до інтернету
повинна приділятися сільським територіям,
підключення яких надасть нових переваг, зок(
рема здійснення електронної комерції виробле(
ною сільгосппродукцією та дасть змогу "пере(
нести" переваги міста у село. Інтернет має ство(
рити для сільських громад нові можливості соц(
іально(економічного розвитку. Реалізація ком(
плексної політики цифровізації, формування
попиту на послуги широкосмугового доступу до
Інтернету, спільні зусилля держави та бізнесу у
напрямі розвитку інфраструктури підключення
до широкосмугового доступу до Інтернету доз(
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Рис. 3. Динаміка обсягу ПІІ в агросектор України, станом на 1 січня кожного року,
млн дол. США
Джерело: Агробізнес України 2018/19. Інфографічний довідник. К., 2019. 52 с. С. 44.
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хунок ресурсів, залучених вітчиз(
няними товаровиробниками на
Напрями
Роки
фондовому ринку [4; 6]. Так, ак(
інноваційної
тивність вітчизняних крупних агро(
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
діяльності
холдингів на фондових біржах
Внутрішні науково19,46 14,60 11,78 17,18 10,78 11,40 8,30
7,60
дослідні роботи
світу є незначною.
Придбання науково0,09
0,04
0,00
0,38
0,05
0,03
0,01
0,02
Із рисунку 4 видно, що на сере(
дослідних розробок
дину
2019 р. тільки 10 українських
Придбання машин,
64,39 68,31 68,13 70,17 81,55 85,30 90,10 90,60
агрохолдингів торгували на Вар(
обладнання та
програмне
шавській і Лондонській фондових
забезпечення
біржах, при цьому за рік виходу на
Придбання знань
0,02
0,03
0,02
0,00
0,00
0,01
0,07
0,40
ІРО ціна акції у 7 з них знизилась з
Інші витратин
16,04 17,02 20,07 12,27 7,62
3,26
1,52
1,38
Всього
100
100
100
100
100
100
100
100
12 до 54%, в свою чергу, зростання
Джерело: систематизовано на основі даних Державної служби статистики ціни акцій 3 агрохолдингів було в
України.
межах від 2 до 38%.
З метою масштабного здійснення цифрових
волять подолати цифровий розрив та нададуть
додатковий поштовх для розвитку і благополуч( трансформацій українським підприємствам,
чя сільських мешканців [8]. Погоджуємось, що малому та середньому бізнесу важливо створи(
цифровізація сіл потенційно повинна стимулю( ти умови та відповідні стимули — від інфор(
вати розвиток сільського господарства, створи( маційно(маркетингових до фінансових, що ак(
ти робочі місця, а також мінімізувати відтік пра( туально для дрібних аграріїв. Цифрові техно(
цівників до міст, без яких в умовах відкриття логії в Україні повинні бути доступними як з
ринку землі буде неможливою успішна робота точки зору організаційно(технічного доступу до
відповідних цифрових інфраструктур, так і з
агросектору.
Таким чином, цифровізація реального сек( фінансово(економічного погляду, тобто через
тору економіки є базовою складовою цифро( створення умов та стимулів, які будуть заохо(
вої економіки та визначальним чинником зро( чувати бізнес до цифровізації. Результатом
стання економіки загалом, у тому числі безпо( такої діяльності стане модернізація економіки,
середньо цифрової індустрії, як виробника тех( її оздоровлення та конкурентоспроможність. У
нологій. Цифрові технології в багатьох секто( цьому контексті згадана у Концепції розвитку
рах є основою виробничих стратегій, а їх транс( цифрової економіки та суспільства України на
формаційний потенціал має змінити традиційні 2018—2020 індустрія 4.0 — оновлена концепція
моделі ведення бізнесу, виробничі ланцюги і "розумного виробництва", що ототожнюється з
процеси, спричинити появу нових продуктів та "четвертою промисловою революцією" та по(
послуг, сучасних платформ та різних інновацій, явою кіберфізичних систем. Індустрія 4.0 — на(
ступний етап цифровізації виробництв та про(
зокрема у агросекторі.
Потрібно відзначити, що найвища частка мисловості, на якому головну роль відіграють
витрат, спрямовнаних на інновацнійний розви( такі технології та концепти, як інтернет речей,
тонк агрострнуктур, упродовж 2011—2018 рр. "великі дані" (big data), "предиктивна аналітика",
спрямовувалась на придбанння машин, облад( хмарні та туманні обчислення, "машинне навчан(
нанння та програмнного забезпечення (ос( ня", машинна взаємодія, штучний інтелект, ро(
танній факт має особливе значення для успіш( бототехніка, 3D(друк, доповнена реальність [8].
Інтеграція цифрових технологій у процеси
ної цифровізації галузі) (табл. 2).
Однак низькою є частка витрат на придбання виробництва є пріоритетом державної політи(
науково(дослідних розробок та знань, що у 2018 ки. Державна політика стимулювання розвит(
р. становили сумарно менше 1 %. Очевидно, що ку Індустрії 4.0 має три напрями:
1) створення інфраструктури Індустрії 4.0
аграріям з огляду на дефіцитність обігових
коштів та потребу розвивати виробництво на — індустріальних парків, галузевих центрів
інноваційній основі потрібні коштів із зовнішнніх технологій тощо;
2) доступ до капіталу для створення нових
джерел, бо за рахунок власних надходжень ці
витрати не вдасться компенсувати. Відтак зрос( інноваційних виробництв;
3) розвиток цифрових навичок для підго(
тає роль кредитнних ресурсів для фінансового за(
безпечення інноваційного процесу та викорис( товки персоналу, здатного працювати з техно(
логіями Індустрії 4.0 [8].
тання сучасних інструментів їх залучення.
Іншими важливими завданнями є офіційне
Проблематичним є й фінансування іннова(
ційного процесу в агросекторі України за ра( визнання міжнародних стандартів, які станов(
Таблиця 2. Структура витрат за напрямами інноваційної
діяльності в агрокомплексі України у 2011—2018 рр., %
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лять загальновизнану основу Індустрії 4.0
(близько 100 стандартів), державна підтримка
діяльності технічних комітетів, які беруть
участь у роботі над стандартами, що стосують(
ся Індустрії 4.0, створення механізму заохочен(
ня подання заявок на винаходи в Україні, дер(
жавної підтримки патентування вітчизняних
об'єктів інтелектуальної власності; можливість
захисту патентних прав через звернення до
спеціалізованих судів; створення механізмів
трансферу технологій, що може бути актуаль(
ним для розвитку агросектору в Україні [8].
На наш погляд, конкурентною перевагою
українських сільгоспвиробників може бути ви(
готовлення продукції з високою доданою вар(
тістю, якісне управління виробничими ланцю(
гами, інноваційні рішення у сфері маркетингу
та зростання ефективності використання ре(
сурсів, зокрема застосування передових техно(
логій обробітку землі.
З метою розвитку сільського господарства
важливим є впровадження цифрового земле(
робства — принципово нової стратегії менед(
жменту, що базується на застосуванні цифро(
вих технологій, та новий етап розвитку агро(
сфери, пов'язаний з використанням геоінфор(
маційних систем, глобального позиціонування,
бортових комп'ютерів та смарт(устаткування,
а також управлінських та виконавських про(
цесів, здатних диференціювати способи оброб(
лення, внесення добрив, хімічних меліорантів і
засобів захисту рослин. Цифровізація агросек(
тору позитивно вплине і на цифровізацію
сільської інфраструктури, зокрема у частині
підключення сіл до високошвидкісного інтер(
нету, про що зазначалось вище. Втім незадо(
вільний стан розвитку економіки сільських те(
риторій України призводить до міграції в міста,
високого рівня безробіття та низьких доходів,
руйнування соціальної та інженерної інфра(
структури тощо. Цифровізація землеробства та
сільського господарства є, зокрема, інструмен(
том масштабної програми цифровізації сіл,
підключення їх до цифрових інфраструктур,
подолання цифрового розриву та соціально(
економічного відродження сільських територій
[8]. Очевидно, що станом на сьогодні особливе
значення має доступ до інформаційно(комуні(
каційних технологій й інших технологічних
можливостей у селі, аналогічний тому, що є у
містах [3;12]. Тому зрозуміло, що агровироб(
ники зацікавлені у застосуванні інформаційних
технологій у прийнятті рішень в усіх сферах
управління власним бізнесом, зокрема аби
підвищити якість та умови життя у сільській
місцевості, зберігши в такий спосіб кадри для
Передплатний індекс 21847

роботи після повноцінного запуску у 2021 р.
земельного ринку.
ВИСНОВКИ

Аграрний сектор упродовж 2014—2019 рр.
у посткризовий період забезпечив приплив ва(
люти, зайнятість у сільській місцевості та
відновлення економічного зростання в Україні.
Динаміка інвестицій у цей сектор дає підстави
стверджувати про його значний потенціал, роз(
витку якого сприятиме відкриття ринку землі
в Україні та, у зв'язку із цим, нові тренди у га(
лузі. Водночас важливо забезпечити продо(
вольчу безпеку, а також згодом моніторинг за
входженням на ринок нових крупних аграрних
холдингів тощо, особливо з(за кордону.
Можна стверджувати, що агросектор в Ук(
раїні має сформовані передумови для подальших
якісних трансформацій та застосування інно(
вацій й модернізації, адже держава утримує
провідні позиції у світі за показниками експорту
багатьох видів сільгосппродукції, а до роботи у
ньому залучено значну кількість працівників.
Тому аграрний сектор є важливою складовою
національної економіки, стратегічна роль якого
не лише у формуванні продовольчої безпеки, а й
розвитку аграрного ринку та нарощування екс(
портного потенціалу, зокрема, у країни ЄС.
Імплементація цифрових технології повин(
на інтенсифікувати процес розвитку агросек(
тору, а також стимулювати підвищення рівня
добробуту населення у сільській місцевості,
забезпечення зайнятості, зважаючи на зроста(
ючу потребу у працівниках у міру запуску у
2021 р. ринку землі.
Цифровізація повинна сприяти появі нових
виробництв та розвинути інноваційне підприє(
мництво у агросекторі. Розробка національної
стратегії електронного (цифрового) сільсько(
го господарства має стати підгрунтям розвит(
ку та переходу України до використання інфор(
маційних технологій для трансформацій у
сільськогосподарській сфері. Водночас ухвале(
ний цифровий порядок денний може дозволить
швидше перейти на цифрові технології суб'єк(
там господарювання галузі, наслідком чого
повинно бути суттєве зростання конкурентних
переваг вітчизняних сільгоспвиробників при
виході на міжнародні ринку агропродукції.
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METHODICAL APPROACHES TO THE COST MANAGEMENT OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES
У статті розкрито на основі узагальнення досліджень науковців методичні підходи до управління витратами
сільськогосподарських підприємств. Вважаємо, що причиною отримання різних даних про собівартість за допомоN
гою різних методів для одного і того ж виду продукції є не тільки непрямі, але і прямі витрати. Відмінність у питомій
величині прямих витрат може виникнути тому, що для виробництва продукції можуть застосовуватися різні види
матеріалів, ручні або автоматизовані способи обробітку, різні за станом одиниці обладнання, виробничі бригади.
Доведено, що дієвий механізм управління витратами виробництва розглянуто як систему відносин, що виникаN
ють при реалізації взаємопов'язаних і взаємообумовлених цілей, принципів, функцій та методів, які дозволяють кеN
руючій підсистемі шляхом впливу на керовану підсистему реалізовувати управлінські рішення. Управління витратаN
ми — це динамічний управлінський процес, спрямований на планування витрат, організацію раціонального їх витраN
чання, здійснення контролю за виконанням виробничого плану, який є складовою системи управління підприємством.
The article reveals on the basis of generalization of scientific research methodological approaches to the cost
management of agricultural enterprises. We believe that the reason for obtaining different cost data using different
methods for the same type of product are not only indirect but also direct costs. The difference in the specific value of
direct costs may arise because for the production of different types of materials can be used, manual or automated
processing methods, different in the state of the unit of equipment, production teams.
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We believe that effective organizational and economic support of the process of managing the costs of production of
an agricultural enterprise is a system of interrelated goals, principles, functions and methods that must be coordinated
and balanced to ensure its effective and competitive development. Obviously, the existence of management as a system
is explained by the close relationship between the object and the subject of management (management subsystems).
There are always two components to management: manager and managed. Cost management involves the influence of
the subject of management and the object of management to achieve the objectives. The subject of management is the
management of the enterprise and other governing bodies, owners of the enterprise, responsible persons, hired managers,
special services, specialists in a certain sphere of financial and economic activity (management system). At the same
time, the object of management is the various cost centers of the enterprise (divisions, shops, departments, sections, etc.)
within which the business processes (managed system).
It is proved that an effective mechanism of production cost management is considered as a system of relations that
arise in the implementation of interconnected and interdependent goals, principles, functions and methods that allow
the control subsystem by influencing the managed subsystem to implement management decisions. Cost management is
a dynamic management process aimed at cost planning, organization of their rational spending, control over the
implementation of the production plan, which is part of the enterprise management system.

Ключові слова: управління, витрати, виробництво, сільськогосподарське підприємство,
методи, процес.
Key words: management, expenses, production, agricultural enterprise, methods, process.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Важливою компонентою в системі управ(
ління підприємством є оцінка ефективності
управлінських дій, яка передбачає зіставлення
результатів діяльності з витратами на досяг(
нення цих результатів. У якості витрат можна
розглядати будь(які витрати ресурсів (основ(
них засобів, матеріалів, трудових ресурсів у
формі робочого часу, заробітної плати і т.д.).
У разі, якщо діяльність господарюючого суб'єк(
та безпосередньо формує доходи, то як резуль(
тат приймаються: виробництво продукції
(робіт, послуг) у вартісному або натуральному
вираженні, реалізована продукція (роботи, по(
слуги) у вартісному, натуральному, умовно(на(
туральному вираженні, прибуток, маржиналь(
ний дохід і т.д. або, якщо доходи від діяльності
безпосередньо не формуються (наприклад,
виконуються роботи виробничого характеру
для інших структурних підрозділів підприємства
і не виконуються роботи для сторонніх замов(
ників), результатом є економія витрат (абсолют(
на або відносна), розрахована з урахуванням
зміни обсягу продукції (робіт, послуг) для да(
ного технологічного підрозділу. Отже, можна
стверджувати, що практично будь(яке обгрун(
тування управлінських рішень щодо розвитку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різнобічні грані важливої економічної про(
блеми в іноземній літературі, а саме управлін(
ня витратами, становлення й розвиток методів
управління ними досліджувалися такими авто(
рами: Р. Акофф, І. Ансофф, Р. Антоні, К. Ате,
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С.Л. Брю, Г. Гесс, Дж. Джонсон, Д. Дойл, К. Дру(
рі, Р. Каплан, Б. Карлофф,В. Кер, Г. Кені,
К. Кляйн, Ж. Курсель(Сенелі, Р. Купер, К. Мел(
лерович, М. Паск'є, Г. Плаут, Т. Хіромото,
Н. Хіггінс, Ч.Г. Хорнгрен, Дж. К. Шанк, Л. Чейс(
Вілд, О. Шмаленбах, Х.Й. Фольмут, Дж. Фос(
тер та ін. Проте мінливість зовнішнього і внут(
рішнього середовища вимагає перегляду основ(
них теоретичних положень управління витра(
тами сільськогосподарських підприємств з ура(
хуванням специфіки їх виробничо(господарсь(
кої діяльності.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є поглиблення теоретико(ме(
тодичних засад щодо забезпечення системи
управління витратами сільськогосподарських
підприємств в умовах варіативності внутріш(
нього та зовнішнього середовища.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Реалізація в процесі управління витратами
принципів і функцій управління забезпечуєть(
ся за допомогою методів управління. Методи
управління різноманітні за своїм складом. У
теорії пізнання виділяють загальнонаукові ме(
тоди (на теоретичному рівні пізнання — фор(
малізація, аналіз, синтез, дедукція, індукція,
абстрагування, на емпіричному рівні пізнання
— спостереження, експеримент, порівняння) і
спеціальні методи, що застосовуються в окре(
мих галузях науки з урахуванням специфіки і
природи об'єкта дослідження.
У вітчизняній господарській практиці до(
сить часто застосовується нормативний метод.
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У зарубіжних дослідженнях і практиці роботи
зарубіжних підприємств даний метод вважають
практично повним аналогом "стандарт(кост".
Після закінчення звітного періоду, згідно з нор(
мативними методами собівартість готової про(
дукції і вартість незавершеного виробництва
розраховується за встановленими на під(
приємстві нормами. Для визначення фактичної
величини витрат на окремий вид продукції за(
гальна сума фактичних витрат порівнюється із
нормативною, визначається так зване "відхи(
лення". Сума відхилення розподіляється на
нормативну собівартість продукції пропорцій(
но обраній на підприємстві базі розподілу. Як
вже зазначалося вище, принцип управління
витратами за допомогою норм був запропоно(
ваний в роботах А. Файоля, Г. Емерсона і розви(
нений надалі в дослідженнях Ф. Тейлора, Г. Чар(
тера. Зокрема, Г. Емерсон запропонував ідею
"управління за відхиленнями", коли керівник
втручається в господарський процес у момент,
коли фактичні показники витрат відхиляються
від нормативних. Водночас, на переконання
Г. Емерсона, фактичні показники витрат ніко(
ли не можуть бути нижче від нормативних. Це
означає, що в якості норм він брав мінімально
можливі показники витрат, наприклад, витра(
ти, розраховані за результатами праці найбільш
висококваліфікованих робітників. Зазначимо,
що Г. Емерсон приділяв велику увагу аналі(
тичній функції в системі "стандарт(кост" і вка(
зував, що у складі витрат виробництва не при(
діляється увага якісним характеристикам
об'єктів обліку (зокрема, виробничих ресурсів),
а акцент тільки кількісній стороні, в основно(
му — ціновій. Концепція Емерсона набула роз(
витку в дослідженнях Чартера, який зазначав,
що в системі управління витратами повинні
використовуватись "еталонні" норми, щоб ви(
конавці орієнтувалися на розвиток, зростання,
більш ефективні використання ресурсів [1].
Сучасні дослідники також позитивно оціню(
ють "стандарт(кост" як метод управління вит(
ратами на основі такого аргументу: основним
теоретичним досягненням даного методу, на
думку Я.В. Соколова, є висунення на перший
план норм витрат, які повинні відображати іде(
альні умови господарської діяльності [2]. Таким
чином, управлінський механізм "стандарт(кост"
зводиться до нормування всіх витрат, визначен(
ня відхилень фактичних витрат від нормативних
і виявлення причин прийняття управлінських
рішень щодо результатів аналізу відхилень.
Використання в процесі управління витрат
моніторингу відхилень є одним із дієвих інстру(
ментів контролінгу витрат, оскільки оператив(
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не відстеження відхилень дає сигнал про виник(
нення проблеми та необхідність втручання
управлінського персоналу в господарський
процес. Використовувати планові данні, розра(
ховані відповідно до нормативів споживання
ресурсів, необхідно також і при аналізі витрат
за підсумками звітного періоду. Розрахунок
впливу факторів на відхилення фактичних вит(
рат від планових потрібен для з'ясування при(
чин таких відхилень.
Очевидно, що будь(який метод управління
витратами грунтується на класифікації витрат
за економічними елементами або статтями
калькуляції. Особливістю методу "директ(ко(
стинг" стало виділення у собівартості умовно(
змінної та умовно(постійної частини витрат.
Причина виникнення подібної класифікації
зумовлена потребою управління витратами —
саме така класифікація дає можливість форма(
лізувати причинно(наслідкові зв'язки між ве(
личиною витрат і факторами, що діють на вит(
рати. На основі цього підходу вирішується ве(
ликий комплекс управлінських завдань: розра(
хунок показників беззбитковості, обгрунту(
вання структури продукції, ціноутворення на
базі граничних витрат (ними приймають питомі
змінні витрати), обгрунтування рішення "ви(
робляти ресурси самостійно або закуповувати
на стороні", вибір варіанта завантаження ви(
робничої потужності, оцінка підприємницько(
го ризику на основі операційного важеля, оцін(
ка економічного ефекту прийняття додатково(
го замовлення на виробництво в умовах непов(
ного завантаження виробничих потужностей
(за ціною нижче повної собівартості) і т.д.
Застосування методу "директ(костинг" у
господарській практиці має деякі обмеження.
Як зазначають науковці, ефективне застосу(
вання "директ(костинг" можливо лише в тому
разі, якщо на підприємстві в структурі витрат
переважають прямі витрати, при цьому його
асортимент продукції мінімальний і кожному
виду продукції відповідає однакова величина
накладних витрат [3].
Проблеми, що виникають у застосуванні
"директ(костинг" у практиці управління витра(
тами, вирішувалися за допомогою нових ме(
тодів управління затратами. Зокрема, напри(
кінці минулого століття Р. Купер заклав тео(
ретичні основи АВС(методу, від англ. activity(
based(costing (облік витрат за видами діяль(
ності, функціями, операціями) [4]. В економіч(
них дослідженнях суть АВС(методу можна зве(
сти до ідеї деталізації виробничих процесів на
деякі складові, які призводять до створення
доданої вартості в кінцевому продукті. Як вка(
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зує Е.М. Харитонова, якщо традиційні системи
обліку розподіляють накладні витрати між цен(
трами виробничих витрат, а потім між об'єк(
тами), то АВС відносить витрати ресурсів до
конкретних функцій (операцій) і використовує
фактори витрат за видами діяльності для роз(
поділу витрат між об'єктами [5].
Вітчизняна теорія калькулювання також має
в своєму арсеналі методи, орієнтовані на розра(
хунок витрат за стадіями господарського про(
цесу — це попроцесний і попередільний методи.
Вони досить близькі за змістом; різниця поля(
гає в такому: попередільний метод використо(
вується в тих випадках, коли напівфабрикати
реалізуються споживачеві з проміжних вироб(
ничих етапів, у зв'язку з чим і потрібна кальку(
ляція собівартості не незакінчених етапах про(
цесу. Підсумком застосування попроцесного і
попередільного методів є отримання даних про
величину питомої собівартості продукції по за(
кінченні окремих етапів виробництва [6; 7].
Оцінюючи ці два методи управління витра(
тами, економісти одностайні в тому, що дані
методи мають досить вузьку сферу застосуван(
ня. Зокрема, як зазначається в методичних вка(
зівках, умовою застосування цих методів є од(
норідна продуктова лінійка, причому всі види
продукції мають вироблятися за однаковою
технологією. Використання різних форм і ме(
тодів обробки предметів праці, різних способів
організації виробничого процесу, різних сиро(
винних компонентів та їх комбінації призво(
дить до зміни питомої собівартості навіть для
одного й того ж виду продукції.
Під час застосування АВС(методу в поле
зору дослідження потрапляють окремі стадії
виробництва, тому цей метод дозволяє вияви(
ти в складі непрямих витрат зв'язку між ресур(
сами, спожитими при формуванні непрямих
витрат, і окремими видами продукції, що зав(
жди було слабким місцем в управлінні витра(
тами. Ця особливість методу привела до дум(
ки, що АВС(метод найбільш результативний у
тих випадках господарської практики, коли у
складі витрат найбільшу питому вагу займають
саме непрямі витрати. Якщо ж накладні (не(
прямі) витрати незначні в загальній сумі со(
бівартості, то АВС(метод порівняно з його ана(
логами дасть приблизно той самий результат.
Вважаємо, що причиною отримання різних
даних про собівартість за допомогою різних
методів для одного і того ж виду продукції є не
тільки непрямі, але і прямі витрати. Відмінність
у питомій величині прямих витрат може виник(
нути тому, що для виробництва продукції мо(
жуть застосовуватися різні види матеріалів,
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ручні або автоматизовані способи обробітку,
різні за станом одиниці обладнання, виробничі
бригади. В АВС(методі не приділяється достат(
ньої уваги ідентифікації прямих витрат, підви(
щення об'єктивності даних про ці витрати — ме(
тод не передбачає виділення позицій, що дозво(
ляє оцінити вплив технології та організації вироб(
ництва на величину собівартості продукції.
У коло завдань управління витратами вхо(
дить і ідентифікація витрат відносно осіб, на
яких покладено відповідальність за формуван(
ня собівартості продукції. Подібні завдання ви(
рішуються в теорії управління витратами за цен(
трами фінансової відповідальності, які описано
в працях А. Хіггінса [8]. Так, він ставив завдан(
ня вдосконалення методу управління витрата(
ми таким чином, щоб у сферу відповідальності
особи, яка приймає рішення (ОПР), входили такі
витрати, на величину яких він може впливати в
межах її посадових повноважень.
Оцінка генезису методів управління витра(
тами показує, що методи розвивалися в напрямі
деталізації об'єктів управління витратами. У де(
яких випадках розрахунок і оцінка витрат ви(
конувалися для окремих одиниць обладнання.
Зокрема подібні підходи можна спостерігати в
методах "SIT" (System(in(Time) і JIT (just(in(
time). Концепція цих методів грунтується на не(
обхідності зведення до мінімуму виробничих
запасів як на складі, так і безпосередньо у ви(
робничому процесі [9; 10]. Досягти цієї мети
можна знаючи точну кількість виробничих ре(
сурсів, необхідних для випуску заданої кількості
продукції, а також потребу в часі для виробниц(
тва окремого виду продукції, щоб до потрібно(
го моменту мати необхідну кількість виробни(
чих ресурсів. Деякою мірою подібні підходи до
управління витратами стали революційними,
оскільки завдання управління виробництвом
орієнтовані на запити зовнішнього середовища,
в цьому випадку — на вимоги споживача щодо
терміну виконання замовлення на виробництві.
Крім термінів поставки продукції, споживач
висуває певні вимоги й до ціни продукції. Це
зумовило появу концепції так званої "цільової
собівартості" та такого методу управління ви(
тратами, як target(costing. Процес управління
собівартістю відповідно до нього оцінюється як
взаємозв'язок процесів ціноутворення та реін(
жинірингу, і саме в цьому полягає основна пе(
ревага методу "targetcosting".
Із посиленням впливу зовнішніх факторів
на зовнішнє середовища підприємства виникла
ціла група інноваційних методів, призначених
для управління витратами виробництва. Зокре(
ма, SCA (strategiccostanalysis) досліджує про(
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цеси, що відбуваються у зовнішньому середо(
вищі, і стосуються логістичних ланцюжків по(
стачання сировини і матеріалів, а також ло(
гістичних ланцюжків постачання продукції.
Метод LCC (lifecyclecosting) орієнтований на
оцінку витрат за стадіями життєвого циклу
продукції. Цікаво, що в межах даного методу
аналізуються не тільки витрати виробника, а й
затрати споживача, які він несе вже в процесі
експлуатації продукції [11(13].
В економічній літературі процесуальна сто(
рона методів управління затратами ідентифі(
кована недостатньо чітко, про що свідчить той
факт, що "розкладання витрат по стадіях ство(
рення ланцюжка споживчої цінності продукту"
заявлено відразу в трьох методах: SCA(методі,
АВС(методі та метод ФВА. Як зазначають нау(
ковців, ідентичність АВС(методу і ФСА(мето(
ду некоректні, оскільки під ФСА(методом ро(
зуміють Valueanalysis, орієнтований на оцінку
витрат за окремими споживчими властивостя(
ми продукції [14]. Зазначимо, що в АВС(методі
витрати розраховуються за стадіями виробниц(
тва без прив'язки до того, закінчено процес
формування споживчої функції продукції, і
саме в цьому полягає відмінність АВС(методу
від його аналогів, також заснованих на про(
міжному розрахунку витрат.
Узагальнюючи вищезазначене, можна зро(
бити певні висновки: метод ФСА дозволяє роз(
раховувати вартість окремих споживчих влас(
тивостей продукції і виявити резерви знижен(
ня собівартості продукції, але не враховує
вплив зовнішнього середовища. Думки про
ідентичність методу ФВА і АВС виникли, на
нашу думку, через різне трактування терміна
"функція": у методі ФВА під функцією розумі(
ють споживчу функцію продукції, а в АВС(ме(
тоді — певний виробничий процес, що вико(
нується людиною або машиною; методи, оріє(
нтовані на врахування факторів зовнішнього
середовища, не можуть повноцінно використо(
вуватися в оперативному управлінні підприєм(
ством. Враховуючи наведені характеристики
методів управління виробничими витратами
підприємства, можна провести їх групування.
Наявність деяких недоліків у межах окре(
мих методів управління затратами, спроба усу(
нути їх за допомогою винаходу нового методу
переконують у необхідності поєднувати різні
методи, оскільки на підприємстві неможливо
необмежено розробляти різні методи, адже
кожний метод вимагає відповідного інформа(
ційного забезпечення, обслуговуючого персо(
налу, а отже, пов'язано із збільшенням витрат
на утримання керуючої системи підприємства.
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Можна виділити принаймні два магістральні
напрями в теорії управління витратами, пов'я(
зані з комбінацією різних методів управління
витратами. Так, Р. Каплан і С. Андерсон за(
пропонували поєднати АВС(метод і метод JIT —
таким чином процедури управління витратами
в АВС(методі можна поєднувати з прийомами
управління виробництвом з урахуванням тимча(
сового чинника. Такий метод автори запропо(
нували назвати Time(Driven ABC (TDABC) [15].
Інший варіант комбінації методів запропо(
нував І.Є. Мізіковський, який визнав можливим
поєднати "директ(костинг" і АВС(метод. Свою
позицію автор аргументує тим, що в межах
АВС(методу отримані дані щодо собівартості
не створюють бази для проведення аналізу спів(
відношення "витрати(обсяг виробництва(при(
буток", тим самим значно знижується рівень
інформаційної обізнаності осіб, які приймають
управлінські рішення, не структурують відо(
мості, що лежать в основі продуктивного си(
туаційного реагування [16].
Враховуючи особливості, властиві розгля(
нутим методам, що стосуються врахування
фактичних виробничих затрат та калькулюван(
ня собівартості продукції, можна визначити
основні напрями їх використання в тактично(
му управління поточними витратами.
Систему управління витратами слід розу(
міти як сукупність прийомів і способів, інстру(
ментів і важелів впливу на формування витрат,
спрямовану на досягнення їх максимальної
ефективності на підприємстві у процесі відтво(
рення, за постійного контролю їх рівня та сти(
мулювання зниження.
Як зазначають науковці, управління витра(
тами підприємств є дуже важливим у нинішніх
умовах, оскільки ринкові механізми зумовлю(
ють послаблення уваги до витрат [17; 18]. Скла(
довими системи управління витратами, необ(
хідно вирішити такі завдання: розробити план
витрат, собівартості і матеріальне стимулюван(
ня за його виконання; дати оцінку процесу ви(
конання плану та його коригування; оцінити
результати виконання плану і визначити розм(
іри винагороди працівників.
Погоджуємося із думкою вітчизняних нау(
ковців про важливість процесу управління вит(
ратами, який слід розглядати різнобічно: із
практичного боку — як процес формування та
регулювання витрат організації; із нормативно(
правового боку — як систему, що прямо й опо(
середковано впливає на поповнення бюджету
через ціни і податки, що надходять до бюджетів
різних рівнів; як системний процес — система,
що вимагає регуляції; інструментальна складо(
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ва — сукупність інструментів впливу держави та
економічних структур на формування ефектив(
ного виробництва; інноваційна складова — най(
важливіший механізм реалізації інновацій, онов(
лення і модернізації всіх сфер економіки [19; 20].
Формування процесу ефективного управ(
ління витратами виробництва — складний і ба(
гатогранний процес, пов'язаний із діяльністю
підприємства загалом. Зважаючи на це, вважає(
мо за необхідне виявити сутність, функції, зав(
дання та принципи управління витратами ви(
робництва. Існує безліч думок вітчизняних і за(
рубіжних вчених щодо сутності управління
витратами виробництва. Проте всі вони зво(
дяться до того, що управління витратами ви(
робництва передбачає виконання всіх функцій,
властивих управлінню будь(яким об'єктом,
тобто розробку, прийняття і реалізацію рішень,
а також контроль за їх виконанням. Водночас
функції управління витратами виробництва ре(
алізуються через елементи управлінського цик(
лу: прогнозування і планування, організацію,
координацію і стимулювання виконання, облік
і аналіз та проявляються через їх виконання.
Вважаємо, що дієве організаційно(еконо(
мічне забезпечення процесу управління витра(
тами виробництва сільськогосподарського під(
приємства є системою взаємопов'язаних цілей,
принципів, функцій і методів, які повинні бути
злагодженими та збалансованими, щоб забез(
печити ефективний та конкурентоспроможний
його розвиток. Очевидно, що існування управ(
ління як системи пояснюється тісним взаємоз(
в'язком об'єкта та суб'єкта управління (підси(
стем управління). В управлінні завжди присутні
два компоненти: керуючий та керований.
Управління витратами передбачає вплив суб'єк(
та управління та об'єкт управління для досяг(
нення поставлених завдань. Суб'єкт управлін(
ня — це керівництво підприємства та інші
керівні органи, власники підприємства, відпо(
відальні особи, наймані менеджери, спеціальні
служби, фахівці в певній сфері фінансово(гос(
подарської діяльності (керуюча система). Вод(
ночас об'єкт управління — це різні центри вит(
рат підприємства (підрозділи, цехи, відділи,
дільниці тощо), в межах яких відбуваються гос(
подарські процеси (керована система).
Розглядаючи тактичне управління виробни(
чими витратами підприємства як важливий еле(
мент у системі його взаємодії зі стратегічним
управлінням виробничими витратами, яке ви(
користовується для досягнення короткостро(
кових цілей і вирішення поточних завдань, ре(
зультати яких виявляються, як правило, опера(
тивно та співвідносяться із конкретними діями.
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До найбільш важливих тактичних рішень,
здійснюваних у процесі управління виробничи(
ми витратами сільськогосподарського підприє(
мства, можна віднести такі: визначення со(
бівартості конкретного виду продукції, що ви(
робляється на підприємстві; визначення загаль(
ної суми виробничих витрат підприємства; роз(
рахунок фінансових та економічних результатів
господарської діяльності підприємства; встанов(
лення величини і виявлення причин відхилення
фактичних витрат від нормативних або планових
значень та розробка заходів щодо його усунен(
ня або зниження; розробка раціональної вироб(
ничої програми підприємства з урахуванням на(
явної виробничої потужності; забезпечення гос(
подарської діяльності підприємства економічни(
ми ресурсами в необхідному обсязі, належної
якості та в необхідні терміни.
Очевидно, що вирішення поточних завдань
для досягнення короткострокових цілей, які ре(
алізуються на основі використання методів так(
тичного управління виробничими витратами
підприємства, повинні здійснюватися у межах
стратегічного управління. Для стратегічного уп(
равління поточними витратами господарюючого
суб'єкта повинні формуватися і реалізовуватися
стратегічні рішення в процесі управління вироб(
ничими витратами підприємства.
Розглядаючи стратегічне управління вироб(
ничими витратами підприємства як основного
елемента в системі його взаємодії з тактичним
управлінням виробничими витратами, необхідно
зосередити увагу на тому, що стратегічне управ(
ління використовується для досягнення довго(
строкових цілей і вирішення перспективних зав(
дань, результати яких не проявляються швидко,
а формуються протягом тривалого періоду часу
й істотно впливають на тенденцію економічно(
го розвитку господарюючого суб'єкта.
До найбільш важливих стратегічних рішень,
здійснюваних у процесі управління виробничи(
ми витратами сільськогосподарського підприє(
мства, доцільно віднести такі: забезпечення
підтримки позитивної тенденції щодо зміни
величини виробничих витрат підприємства та
стабільного економічного росту і розвитку гос(
подарюючого суб'єкта; здійснення стратегічно(
го аналізу, планування і контролю; модерні(
зації та технічне переозброєння виробничих
потужностей підприємства; проведення орга(
нізаційних заходів, спрямованих на зміну струк(
тури виробничих витрат підприємства; зміна
рівня виробничих витрат у результаті проведен(
ня технологічних заходів з метою стимулюван(
ня попиту на продукцію, вироблену підприєм(
ством і розширення його ринку збуту.
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Структуру системи взаємодії стратегічно(
го, тактичного та оперативного управління ви(
робничими витратами сільськогосподарського
підприємства можуть формувати такі основні
елементи: довгострокові цілі та завдання управ(
ління виробничими витратами; підсистема стра(
тегічного аналізу та розробки стратегічних рі(
шень у процесі управління виробничими витра(
тами; підсистема реалізації стратегічних рішень
у процесі управління виробничими витратами;
підсистема стратегічного контролю за реаліза(
цією функціональної стратегії управління ви(
робничими витратами; короткострокові цілі та
завдання управління виробничими витратами;
підсистема тактичного та оперативного аналі(
зу й розробки тактичних і оперативних рішень
у процесі управління виробничими витратами;
підсистема реалізації тактичних і оперативних
рішень у процесі управління виробничими вит(
ратами; підсистема тактичного та оперативно(
го контролю за рівнем виробничих витрат.
ВИСНОВКИ

Дієвий механізм управління витратами ви(
робництва розглянуто як систему відносин, що
виникають під час реалізації взаємопов'язаних
і взаємообумовлених цілей, принципів, функцій
та методів, які дозволяють керуючій підсистемі
шляхом впливу на керовану підсистему реалі(
зовувати управлінські рішення. Управління ви(
тратами — це динамічний управлінський про(
цес, спрямований на планування витрат, орган(
ізацію раціонального їх витрачання, здійснен(
ня контролю за виконанням виробничого пла(
ну, який є складовою системи управління
підприємством.
Вважаємо, що управління витратами — це
динамічний управлінський процес, спрямований
на планування витрат, організацію раціонально(
го їх витрачання, здійснення контролю за вико(
нанням виробничого плану, який є складовою
системи управління підприємством. За(
пропонована система управління витратами
сільськогосподарських підприємств об'єднує
інформаційний, методологічний та управлінсь(
ко(аналітичний блоки, що дає можливість
здійснювати цілеспрямовано впливати на вироб(
ничий процес з метою оптимізації витрат і підви(
щення економічної ефективності діяльності.
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TRANSFORMATION OF INVESTMENT INFRASTRUCTURE — GUARANTEE OF ECONOMIC
SECURITY: NATIONAL AND REGIONAL ASPECTS
Досліджено, що інвестиційна інфраструктура розглядається переважно з позицій державного та управлінського рівня і
спрямована на забезпечення інвестиційного розвитку регіону, пріоритетних галузей та видів економічної діяльності. Проте
інвестиційні вкладення здійснюються суб'єктами ринкової економіки, а саме, інвесторами, кожний з яких переслідує насамN
перед комерційні цілі. Саме тому важливим напрямом оцінки інвестиційної інфраструктури є саме оцінка ефективності її
функціонування з позицій діючих та потенційних інвесторів, що забезпечать економічну безпеку.
Проаналізовано регіональні інституції розвитку бізнесу та інвестицій, як головного фактору економічної безпеки. СтаN
ном на початок 2019 року Одеська область є аутсайдером за рівнем інституційного забезпечення інвестиційної діяльності, як
порівняно з Миколаївською і Херсонською областями, так і у порівнянні з іншими регіонами України. Як показали статисN
тичні дані, на кінець 2016 року на території Одеської області не діяло жодної з інституцій інвестиційної інфраструктури.
Позитивним є створення протягом 2017—2018 років 3 бізнесNцентрів, 4 фондів підтримки підприємництва, а також 20 об'єктів
інфраструктури, створених за участю місцевих органів влади.
Загалом, як по Україні, так і в Причорноморському регіоні спостерігається активізація процесів формування громадсьN
ких, приватних та регіональних інституцій інвестиційної інфраструктури. Зокрема загальна кількість таких об'єктів по УкN
раїні за період 2017—2018 років зросла на 26%, а по областях, окрім Херсонської, де відбулось скорочення 6 інвестиційних
фондів, приріст складає від 100 % (Одеська область) до 30 % (Миколаївська область). Попри скорочення 6 інвестиційних
фондів у Херсонській області за аналізований період створено 1 бізнесNцентр, 3 бізнесNінкубатори та 1 технопарк. Лідером
щодо функціонування та розвитку обертів інституційної інфраструктури інвестиційного розвитку є м. Київ, де кількість
таких організацій налічується сотнями, а також Харківська, Полтавська і Донецька області.
Доведено, що трансформація та розбудова інвестиційної інфраструктури забезпечить економічну безпеку як на націоN
нальному, так і на регіональному рівнях.
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It is investigated that the investment infrastructure is considered mainly from the standpoint of the state and administrative
level and is aimed at ensuring the investment development of the region, priority industries and types of economic activity.
However, investments are made by market economy actors, namely investors, each of whom pursues primarily commercial
goals. That is why an important area of investment infrastructure assessment is to assess the effectiveness of its operation from
the standpoint of existing and potential investors that will ensure economic security.
Regional institutions of business development and investment as the main factor of economic security are analyzed. As of the
beginning of 2019, Odesa region is an outsider in terms of the level of institutional support for investment activities, both in
comparison with Mykolayiv and Kherson regions, and in comparison with other regions of Ukraine. According to statistics, at
the end of 2016, none of the investment infrastructure institutions was operating in the Odessa region. Positive is the creation
during 2017—2018 of 3 business centers, 4 business support funds, as well as 20 infrastructure facilities created with the participation
of local authorities.
In general, both in Ukraine and in the Black Sea region, there is an intensification of the processes of formation of public,
private and regional institutions of investment infrastructure. In particular, the total number of such facilities in Ukraine for the
period 2017—2018 increased by 26%, and in the regions, except Kherson, where there was a reduction of 6 investment funds, the
increase is from 100% (Odessa region) to 30% (Mykolaiv region). Despite the reduction of 6 investment funds in the Kherson
region during the analyzed period, 1 business center, 3 business incubators and 1 technology park were created. The leader in the
functioning and development of the institutional infrastructure of investment development is the city of Kyiv, where the number
of such organizations is in the hundreds, as well as Kharkiv, Poltava and Donetsk regions.
It is proved that the transformation and development of investment infrastructure will ensure economic security at both
national and regional levels.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційні ресурси, інвестиційна інфраструктура, економічна
безпека, національний та регіональний аспекти.
Key words: investments, investment resources, investment infrastructure, economic security,
national and regional aspects.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Важливою умовою формування інвестицій(
ного потенціалу та його трансформування в
інноваційний потенціал є рівень інфраструк(
турного забезпечення інвестиційних процесів.
У зв'язку з цим дослідження рівня інфраструк(
турного забезпечення інвестиційних процесів
у регіоні має пріоритетне значення для форму(
вання сприятливого інвестиційного клімату та,
як результат, підвищення інвестиційної актив(
ності та ефективності інвестування у економі(
ку, що забезпечить економічну безпеку держа(
ви та регіону зокрема.
Інвестиційна інфраструктура — система
структур, що створюють умови для забезпечен(
ня ефективної реалізації всіх етапів інвести(
ційного процесу, а також комунікаційні зв'яз(
ки між ними.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідження сутності,
формування, проблем розвитку інвестиційної
інфраструктури як складової економічної
безпеки внесли багато українських науковців,
зокрема: В.П. Галушко, В.М. Геєця, О.І. Дація,
І.О. Іртищевої, О.Ю. Єрмакова, М.І. Кісіля,
С.М. Кваши, В.В. Ковальова, В.С. Кравцова,
М.І. Крупки, Н.П. Резніка, А.І. Сухорукова,
М.І. Стегней, Н.О. Шевченко та ін. Однак по(
глиблення економічної кризи спонукає до по(
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шуків забезпечення стійкості економічної безпе(
ки як на рівні держави, так і окремого регіону,
тому розвиток та створення належної інвести(
ційної інфраструктури забезпечить цей процес.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування трансфор(
мації інвестиційної інфраструктури як голов(
ної запоруки економічної безпеки як на націо(
нальному, так і на регіональному рівнях.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Для проведення аналізу інфраструктурно(
трансформаційних процесів та їх впливу на роз(
виток інвестиційного потенціалу у регіоні до(
цільно виокремити та систематизувати основні
елементи інвестиційної інфраструктури.
На сьогодні є різні підходи до визначення
та класифікації елементів інвестиційної інфра(
структури. Деякі автори розглядають інвести(
ційну інфраструктуру у широкому значенні як
окремий елемент ринкової та виробничої
структури регіону. Зокрема, за визначенням
Бланка І.А., інвестиційна інфраструктура "вклю(
чає найбільш важливі галузі економіки, уста(
нови і засоби, які безпосередньо забезпечують
процес безперебійного здійснення інвестицій"
[1]. Згідно з цим визначенням до складу інвес(
тиційної інфраструктури доцільно відносити
види економічної діяльності (транспорт, зв'я(
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зок, наукові дослідження, будівництво, фінан(
сова діяльність тощо) та інституції, що залуча(
ють, регулюють та підтримують інвестиційну
діяльність на території регіону.
У свою чергу Пілевич Д.С. виокремлює інве(
стиційну інфраструктуру від інших інфраструк(
турних об'єктів і галузей, виділяючи такі скла(
дові, як "сукупність організацій, установ, по(
середників, що обслуговують і забезпечують
реалізацію інвестиційних процесів у країні" [2].
Погоджуємося з думкою Лещука Г.В., що
"сучасна регіональна інфраструктура повинна
грунтуватись на умовах створення сприятливо(
го інвестиційного клімату та середовища; зба(
лансування загальнодержавних, регіональних
та місцевих інтересів з визначенням пріоритет(
них напрямів регіонального розвитку, тобто
напрямів соціально(економічної політики, що
найбільшою мірою сприятимуть досягненню
поставлених поточних та довгострокових цілей
соціально(економічного розвитку інфраструк(
тури регіону; формування інвестиційного по(
тенціалу регіону й підвищення інвестиційної
привабливості шляхом зменшення негативно(
го впливу інвестиційних ризиків, що повною
мірою впливатиме на формування валового ре(
гіонального продукту" [3, с. 183].
На думку В.А. Крахіної [4, с. 36], учасників
інфраструктури інвестиційної діяльності за(
лежно від характеру їх участі в інвестиційному
процесі доцільно розподіляти на такі групи:
виробнича, інституційна, інноваційна, інформа(
ційна та фінансова. Водночас у межах кожної
з груп можна виділити основних учасників (які
безпосередньо беруть участь в інвестиційному
процесі) та допоміжних (забезпечують існуван(
ня і розвиток основних учасників).
Цікавим є процесний підхід до визначення
об'єктів підприємницької інфраструктури, за(
пропонований Лядовою О.Ю. Зокрема, автор
виділяє такі класифікаційні групи:
1) стартова інфраструктура (бізнес(інкуба(
тори, технопарки, ділові центри, центри комер(
ційної інформації, центри зайнятості, комерцій(
ні банки, мікрофінансові та лізингові органі(
зації, венчурні фонди, товариства загального
кредитування, бізнес(ангели);
2) інфраструктура розвитку (торгово(про(
мислові палати, підприємницькі об'єднання,
центри підготовки та перепідготовки кадрів,
комерційні банки, консалтингові фірми, марке(
тингові організації);
3) інфраструктура, спрямована на підтрим(
ку стабільності (товарні біржі, підприємства
оптової і роздрібної торгівлі, аукціони, ярмар(
ки, торгові дома, агенції з підтримки експорту,
Передплатний індекс 21847

маркетингові центри, бізнес(школи, фонди
сприяння кредитуванню, асоціації);
4) інфраструктура реструктуризації (кон(
салтингові агенції, центри підтримки субпідря(
ду, торгово(промислові палати, центри й
агенції з розвитку підприємництва) [5].
Проведений аналіз наукових праць дозволив
зробити висновок, що інвестиційна інфраструк(
тура розглядається переважно з позицій держав(
ного та управлінського рівня і спрямована на за(
безпечення інвестиційного розвитку регіону,
пріоритетних галузей та видів економічної діяль(
ності. Проте інвестиційні вкладення здійснюють(
ся суб'єктами ринкової економіки, а саме: інвес(
торами, кожний з яких переслідує насамперед
комерційні цілі. Саме тому важливим напрямом
оцінки інвестиційної інфраструктури регіону є
саме оцінка ефективності її функціонування з
позицій діючих та потенційних інвесторів, що за(
безпечать економічну безпеку.
З точки зору інвестора, основною метою
функціонування інвестиційної інфраструктури
є створення умов для ефективної реалізації інве(
стиційних проектів у регіоні, зниження трансак(
ційних витрат та інвестиційних ризиків на всіх
етапах даного процесу, а саме: відбору інвести(
ційного проєкту, акумулюванні фінансових ре(
сурсів і обслуговуванні фінансових потоків, ви(
робничої (операційної діяльності) та її логістич(
ного обслуговування, ринкової реалізації інве(
стиційного продукту. Забезпечення ефективної
реалізації кожного з наведених етапів потребує
залучення відповідних організацій та інституцій,
наявність та дієвість яких створюватиме пози(
тивний інвестиційний клімат, знижуватиме ко(
мунікаційні та фінансові бар'єри.
Проведені дослідження сутності та складо(
вих інвестиційної інфраструктури у контексті
процесного підходу дозволили виділити такі її
складові: фінансова інфраструктура, транспор(
тно(логістична інфраструктура, ринкова інфра(
структура та інституційна інфраструктура (рис.
1). Кожний з названих елементів впливає на
ефективність здійснення інвестиційних процесів
у регіоні шляхом створення умов для ефектив(
ного формування і реалізації регіонального
інвестиційного потенціалу. Доцільно зазначити,
що окрім наведених складових значний, проте
непрямий вплив на реалізацію інвестиційних
процесів здійснює рівень загального інфра(
структурного забезпечення регіону, а саме: ви(
робнича інфраструктура (стан доріг, наявність
виробничих приміщень, енергетичне та водне за(
безпечення регіону тощо), соціальна інфраст(
руктура (медичні, освітні, дошкільні заклади),
інформаційна інфраструктура (комунікації,
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функції із забезпечення
нормального режиму їх
функціонування і всього
регіонального комплексу в
цілому" [6].
Отже, до основних еле(
ментів фінансової інфраст(
руктури регіону можна
віднести загальну кількість
та потужність наявних у ре(
гіоні фінансово(кредитних
установ, а саме: комерцій(
них банків, страхових ком(
паній, факторингових та
лізингових організацій то(
що. Рівень розвитку та
Рис. 1. Складові регіональної інвестиційної інфраструктури
дієвість фінансового секто(
з позицій економічної безпеки
ру здійснює позитивний
Джерело: запропоновано авторами.
вплив на формування й ре(
зв'язок) та рівень галузевих інфраструктур алізацію інвестиційного потенціалу шляхом об(
слуговування процесів акумулювання розпо(
(сільськогосподарська, туристична тощо).
З огляду на достатньо широку класифікацію ділу й обігу фінансових ресурсів.
У таблиці 1 наведено кількість банківських
та значний обсяг об'єктів регіональної інфрас(
труктури, у роботі зосереджено увагу насамперед установ та фінансових організацій у розрізі об(
на тих елементах, що здійснюють прямий вплив на ластей Причорноморського регіону у 2018—
процеси формування та реалізації інвестиційних 2019 роках.
Зважаючи на масштаби економічної діяль(
ресурсів, а також терміни їх оборотності.
Першим етапом впровадження інвестицій( ності, в Одеській області спостерігається найб(
ного процесу є наявність фінансових ресурсів, ільша кількість фінансових установ, у тому числі
що можуть бути спрямовані в інвестиційні вкла( 3 банки регіонального статусу, 4 філії інозем(
дення. Наявність потужної фінансової інфра( них банків, 607 діючих структурних підрозділів
структури у регіоні сприяє насамперед залу( комерційних банків та 160 підприємств, що спе(
ченню, акумулюванню та спрямуванню фінан( ціалізуються на наданні фінансових послуг. Про(
сових ресурсів в інвестиційний процес. На дум( тягом 2018 року загальна кількість діючих струк(
ку учених Єгорової Н.Е. та Гарнець А.А., фінан( турних підрозділів банків в Одеській області
сова інфраструктура представляє собою "су( скоротилася на 21 одиницю, а у Миколаївській
купність інституцій (кредитно(банківські уста( області на 2 одиниці. У Херсонській області най(
нови, фондові біржі, фінансові та страхові ком( менша кількість фінансових установ (40) та дію(
панії), діючих у межах грошового, страхового, чих структурних підрозділів комерційних банків
фондового. Інвестиційного ринку і виконують (195). Доцільно зазначити, що наявність розви(
нутої мережі комерційних банків та
Таблиця 1. Елементи фінансової інфраструктури
фінансових установ створює відпові(
інвестиційного розвитку областей Причорноморського дне конкурентне середовище у регі(
регіону
оні, що позитивно впливає на рівень
Банки
позикового відсотка, під який нада(
Кількість
Кількість діючих
ються кредити фізичним та юридич(
Області
фінансових
Банкиструктурних
ним особам. Зокрема в областях При(
Причорноморського Період юридичні
та
підрозділів банків
Філії
регіону
чорноморського регіону рівень пози(
особи,
(за виключенням страхових
усього
неплатоспромож- організацій кового відсотку певним чином коре(
них банків)
лює з кількістю комерційних банків.
2018
3
4
628
160
Одеська область
Так, за даними національного банку
2019
3
4
607
161
Миколаївська
2018
3
214
49
України, в Одеській області, що ха(
область
2019
3
216
48
рактеризується найбільш розвиненою
2018
2
198
40
Херсонська область
фінансовою мережею рівень позико(
2019
3
195
40
вого відсотка для бізнесу у 2019 році
Джерело: авторами сформовано за даними Державної служби статистики
становив 16,4%, а для домашніх гос(
України та НБУ України [7; 8].
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Таблиця 2. Регіональні інституції розвитку бізнесу
подарств 36,4% річних. У Мико(
та інвестицій
лаївські області рівень позиково(
Одеська
Миколаївська Херсонська
Перелік інституцій
го відсотка для бізнесу у тому ж
Україна
область
область
область
розвитку бізнесу та
періоді становив 16,5%, а для до(
інвестицій
2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019
машніх господарств 39,2%, а у Хер( Бізнес-центри
310
368
3
14
14
–
1
сонській — 17,9 і 37,6% відповідно. Бізнес-інкубатори
55
67
2
2
–
3
Важливим етапом інвестицій( Технопарки/індуст66
86
–
1
ріальні парки
ного процесу є вибір перспектив( Лізингові
центри
400
551
1
1
–
них проєктів у регіоні, мож( Фонди підтримки
161
168
4
7
8
6
7
ливість аналізу основного стану підприємництва
інвестиційних об'єктів та прогно( Інвестиційні фонди і
1699 2083 12
14
25
19
компанії
зування перспектив їх окупності. ІнформаційноВсе це потребує якісного інфор( консультативні
2660 3603 40
62
1
1
маційного та інституційного за( установи
безпечення інвестиційної діяль( Об’єкти
інфраструктури,
118
156
20
ності. Крім того, ефективно пра( створені за участю
місцевих
органів
влади
цюючі інституції інвестиційного
5469 7082 27
76
101
32
32
розвитку сприяють залученню як Всього інституцій
Джерело:
складено
за
даними
Міністерства
розвитку
економіки,
торгівлі
та
внутрішніх, так і зовнішніх інвес(
сільського господарства України [12].
тицій на основі проведення інвес(
тиційного маркетингу, консалтингу та інформа( ни [12], інституційну інфраструктуру підтрим(
ційного супроводу інвестиційної діяльності, ки інвестицій та розвитку малого і середнього
формування ефективних комунікацій між учас( бізнесу у областях Причорноморського регіо(
никами інвестиційних процесів та основними ну представлено у таблиці 2.
З таблиці видно, що станом на початок
стейкхолдерами. Інституційна інфраструктура
інвестиційної діяльності регіонах представлена 2019 року Одеська область є аутсайдером за
державними та недержавними суб'єктами, що рівнем інституційного забезпечення інвестиц(
здійснюють регулювання, адміністративне об( ійної діяльності, як порівняно з Миколаївською
слуговування та інформаційний супровід інвес( і Херсонською областями, так і у порівнянні з
іншими регіонами України. Як показали стати(
тиційних процесів.
Державні інституції представлені регіо( стичні дані, на кінець 2016 року на території
нальними (територіальними) відділами еконо( Одеської області не діяло жодної з інституцій
мічного та інвестиційного розвитку, державни( інвестиційної інфраструктури. Позитивним є
ми агенціями з інвестицій, органами юстиції створення протягом 2017—2018 років 3 бізнес(
тощо. На регіональному (територіальному) а центрів, 4 фондів підтримки підприємництва, а
також муніципальному рівні розробляються також 20 об'єктів інфраструктури, створених
інвестиційні паспорти та інвестиційні платфор( за участю місцевих органів влади.
Загалом як по Україні, так і в Причорно(
ми, що містять інформацію про діючі та пропо(
новані проєкти, укладаються міжнародні дого( морському регіоні спостерігається активізація
вори про співпрацю в інвестиційній сфері, роз( процесів формування громадських, приватних
робляються та забезпечуються фінансування та регіональних інституцій інвестиційної
проекти соціального та без пекового значення. інфраструктури. Зокрема загальна кількість
До недержавних інституцій, що здійснюють таких об'єктів по Україні за період 2017—
інформаційний супровід, програмне та адміні( 2018 років зросла на 26%, а по областях, окрім
стративне обслуговування інвестиційних про( Херсонської, де відбулось скорочення 6 інвес(
цесів можна віднести торгово(промислові па( тиційних фондів приріст складає від 100 %
лати, товарні біржі, консалтингові та рейтин( (Одеська область) до 30 % (Миколаївська об(
гові агенції тощо. Аналіз діяльності недержав( ласть). Попри скорочення 6 інвестиційних
них інституцій інвестиційної інфраструктури фондів у Херсонській області, за аналізований
згідно з КВЕД можна здійснювати за такими період створено 1 бізнес(центр, 3 бізнес(інку(
секторами: операції з нерухомим майном (L), батори та 1 технопарк.
Лідером щодо функціонування та розвит(
професійна, наукова та технічна діяльність (М),
а також діяльність у сфері адміністративного ку обертів інституційної інфраструктури інве(
стиційного розвитку є м. Київ, де кількість та(
та допоміжного обслуговування (N).
За даними Міністерства розвитку економі( ких організацій налічується сотнями, а також
ки, торгівлі та сільського господарства Украї( Харківська, Полтавська і Донецька області.
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До інституцій інвестиційного розвитку регіону
можна також віднести громадські організації, що
здійснюють підтримку бізнес(ініціатив та впровад(
ження окремих інвестиційних проєктів.
За даними агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) "Лідерство в економічному
врядуванні" [13] найбільша кількість громадських
об'єднань сприяння розвитку підприємництва та
інвестицій в Причорноморському регіоні скон(
центрована в Одеській області. Зокрема, тут
діють такі громадські організації: Європейська
асоціація розвитку бізнесу, Офіс регіонального
розвитку, Рада підприємців Одеси, Український
фінансово(кредитний альянс, Українсько(голан(
дський бізнес(клуб "Оверсіз", Фонд підтримки
підприємців м. Ізмаїла. Громадські інституції
підтримки інвестицій та бізнесу у Херсонській
області представлені такими об'єднаннями: Аген(
ція регіонального розвитку, Регіональна рада
підприємців та Таврійське об'єднання територі(
альних громад. До складу громадських об'єднань
Миколаївської області, що здійснюють інформа(
ційну, аналітичну та програмну підтримку роз(
витку бізнес(середовища та інвестицій можна
віднести: Миколаївський клуб директорів, а та(
кож Центр підтримки бізнесу.
Позитивним є поступове формування інсти(
туцій сприяння інвестиційної діяльності, розши(
рення мережі консалтингових та інформаційних
організацій. Разом з цим ефективність їх функ(
ціонування в регіоні не достатньо досліджена.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Досліджено, що інвестиційна інфраструкту(
ра розглядається переважно з позицій держав(
ного та управлінського рівня і спрямована на
забезпечення інвестиційного розвитку регіону,
пріоритетних галузей та видів економічної
діяльності. Проте інвестиційні вкладення здійс(
нюються суб'єктами ринкової економіки, а
саме: інвесторами, кожний з яких переслідує
насамперед комерційні цілі. Саме тому важли(
вим напрямом оцінки інвестиційної інфра(
структури є саме оцінка ефективності її функц(
іонування з позицій діючих та потенційних інве(
сторів, що забезпечать економічну безпеку.
Проаналізовано регіональні інституції роз(
витку бізнесу та інвестицій як головного фак(
тору економічної безпеки. Станом на початок
2019 року Одеська область є аутсайдером за
рівнем інституційного забезпечення інвести(
ційної діяльності, як порівняно з Миколаївсь(
кою і Херсонською областями, так і у порів(

32

нянні з іншими регіонами України. Як показа(
ли статистичні дані, на кінець 2016 року на те(
риторії Одеської області не діяло жодної з
інституцій інвестиційної інфраструктури. Пози(
тивним є створення протягом 2017—2018 років
3 бізнес(центрів, 4 фондів підтримки під(
приємництва, а також 20 об'єктів інфраструкту(
ри, створених за участю місцевих органів влади.
Загалом як по Україні, так і в Причорно(
морському регіоні спостерігається активізація
процесів формування громадських, приватних
та регіональних інституцій інвестиційної інфра(
структури. Зокрема, загальна кількість таких
об'єктів по Україні за період 2017—2018 років
зросла на 26%, а по областях, окрім Херсонсь(
кої, де відбулось скорочення 6 інвестиційних
фондів приріст складає від 100 % (Одеська об(
ласть) до 30 % (Миколаївська область). Попри
скорочення 6 інвестиційних фондів у Хер(
сонській області за аналізований період створе(
но 1 бізнес(центр, 3 бізнес(інкубатори та 1 тех(
нопарк. Лідером щодо функціонування та роз(
витку обертів інституційної інфраструктури
інвестиційного розвитку є м. Київ, де кількість
таких організацій налічується сотнями, а також
Харківська, Полтавська і Донецька області.
Доведено, що трансформація та розбудова
інвестиційної інфраструктури забезпечить еко(
номічну безпеку як на національному, так і на
регіональному рівнях.
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PARADIGMAL BASIS (CONCEPTUAL FUNDAMENTALS) PROMOTION OF INDUSTRIAL
ENTERPRISE GOODS USING DIGITAL MARHIT MARHET MARKHIT MARHET MARKHIT
У статті виділено інструменти цифрового маркетингу, що використовуються вітчизняними промисловими підN
приємствами для просування власної продукції промислового вжитку на вітчизняні та світові ринки. Так, на сьогодні
основними інструментами, що використовуються промисловими підприємствами для просування власної продукції
є: використання електронних торгівельних майданчиків та вебNсайтів. Враховуючи проведені дослідження, порядок
використання цих інструментів має значення. Запропонована авторська послідовність використання інструментів
інтернетNмаркетингу для просування промислової продукції, що враховує можливості і задачі кожного підприємN
ства. Визначено, що попри достатньо великі можливості цифрового маркетингу, існують проблеми з використанням
інструментарію. Насамперед це зумовлено відсутністю стратегії просування та недостатньою обізнаністю в просуN
ванні online, маркетологів, що працюють на промислових підприємствах та нерозумінню всіх можливостей, що наN
дають цифрові інструменти. Виділено основні елементи для просування продукції промислового вжитку. ЗапропоN
новано визначення парадигмального базису, з урахуванням сучасних інструментів просування продукції, під яким
розуміємо таку сукупність загальнотеоретичних і практичних основ, положень, законів і закономірностей, понять і
уявлень, принципів, інструментів, методів, моделей і чинників, які в повній мірі характеризують особливості ведення
бізнесу з застосуванням цифрового маркетингу.
Надано парадигмальні основи діяльності промислових підприємств у ІнтернетNсередовищі. Надано визначення
інтернетNплатформи та запропоновані її основні характеристики. Визначено послідовність використання інструN
ментів інтернетNмаркетингу для просування промислової продукції в інтернетNсередовищі. Визначено причини маN
лоефективного застосування інструментарію інтернетNмаркетингу для багатьох вітчизняних підприємств, що дозвоN
лило обгрунтувати необхідність налагодження і підтримання взаємовигідних двосторонніх зв'язків зі споживачами
та іншими економічними контрагентами та контактними аудиторіями, позиціювання товаровиробника і його проN
дукції на ринку. Сформульовано робочу гіпотезу дослідження щодо створення спеціальної webNплатформи для проN
мислових товаровиробників, що дозволить підвищити результативність просування і реалізації вітчизняної продукції
промислового використання в умовах глобалізації світових ринків.
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The article highlights the digital marketing tools used by domestic industrial enterprises to promote their own
industrial consumption products in domestic and world markets. So, today the main tools used by industrial enterprises
to promote their own products are: the use of electronic trading platforms and websites. Considering the conducted
research, the procedure for using these tools matters. The proposed author's sequence of using Internet marketing tools
to promote industrial products, taking into account the capabilities and tasks of each enterprise. It is determined that
without interfering with the sufficiently large possibilities of digital marketing, there are problems with the use of tools.
First of all, this is due to the lack of a promotion strategy, and lack of awareness in the promotion of online, marketers
working in industrial enterprises and a lack of understanding of all the opportunities that digital tools provide. The main
elements for the promotion of industrial consumption products are highlighted. The definition of a paradigmatic basis is
proposed, taking into account modern tools for promoting products, by which we mean a combination of general
theoretical and practical foundations, provisions, laws and laws, concepts and ideas, principles, tools, methods, models
and factors that fully characterize the features of reference digital marketing business.
Provided paradigm foundations of industrial enterprises in the Internet environment. The definition of the Internet
platform is given and its main characteristics are proposed. The sequence of using Internet marketing tools to promote
industrial products in the Internet environment is determined. The reasons for the ineffective use of Internet marketing
tools for many domestic enterprises are identified, which made it possible to justify the need to establish and maintain
mutually beneficial bilateral relations with consumers and other economic contractors and contact audiences, positioning
the producer and its products on the market. The working hypothesis of the study on the creation of a special webN
platform for industrial producers is formulated, which will improve the effectiveness of promoting and selling domestic
industrial products in the context of globalization of world markets.

Ключові слова: парадигмальний базис, інтернет?платформа, просування (promotion), по?
слідовність просування продукції промислового вжитку, торгівельна платформа.
Key words: paradigmatic basis, internet platform, promotion, sequence of promotion of industrial
products, trading platform.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

З метою підвищення ефективності процесів
просування товарів промислового вжитку
підприємства постійно вдосконалюють свою
виробничо(збутову діяльність. В умовах глоба(
лізації та інформаційної економіки остання
потребує суттєвих змін, зокрема щодо засто(
сування новітнього інструментарію Інтернет(
маркетингу, що в свою чергу передбачає не(
обхідність врахування нових положень, законів
і закономірностей, тобто нову парадигму діяль(
ності.
В умовах глобалізації світових ринків без
цілеспрямованої комунікаційної діяльності з
метою широкого інформування споживачів про
підприємство та його продукцію успішність
бізнесу не можлива. І, якщо в основі такої
діяльності є процес прийняття рішення спожи(
вачами щодо покупки, то він має бути доклад(
но дослідженим і максимально зрозумілим для
товаровиробників.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема розробки ефективної системи
просування продукції досліджувалась багать(
ма відомими вітчизняними науковцями, зокре(
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ма, Балабановою Л.В. [1], Братко О.С., Бутен(
ко Н.В., Войчаком А.В., Гірченко Т.Д., Гонча(
ровим С.М., Дубовик О.В., Лукянець Т.І., Пи(
липчуком В.П. та іншими.
Під просуванням (promotion) товарів нау(
ковці розуміють будь(які форми повідомлень,
що використовується підприємством для
інформування, переконання та нагадування
про свої товари/послуги або про саме підприє(
мство [1; 2].
На думку Башинської І.О. і Поповенко Н.С.
[2, с. 8], головна мета процесу просування —
стимулювання, а отже, поліпшення попиту.
Просування товару створює образ престиж(
ності підприємства та його виробів; інформує
про параметри, властивості товару; сприяє
пізнаванню нових товарів; підтримує попу(
лярність існуючих товарів; може змінити обра(
зи чи саме використання товарів і послуг, які
втрачають свої позиції; пояснює, де можна
придбати товари і послуги; переконує спожи(
вачів переходити від дешевих до дорожчих; за(
охочує до активності учасників каналів збуту;
інформує споживача про розпродаж; відпові(
дає на запити споживачів; обгрунтовує ціни на
товари та послуги; завершує угоди; забезпечує
обслуговування клієнтів після покупки товару;
створює сприятливу атмосферу для підприєм(
ства та його товарів у змаганні з конкурента(
ми.
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I.

Створення сайту підприємства

ІІ. Оптимізація структури і контенту
сайту відповідно до розвитку ІТ
ІІІ. Реєстрація на електронних торгових
майданчиках
ІV. Застосування контекстної реклами
V. Реєстрація у соціальних мережах,
викладання відео-роликів
(на You Tube тощо)
VІ. Активність на форумах та ведення
цікавого блогу
VІІ. Адресні E-mail-розсилки
зацікавленим споживачам
VІІІ. Мотіноринг, контролінг і
оптимізація діяльності в інтернетсередовищі

Рис. 1. Послідовність використання інструментів інтернетFмаркетингу для просування
промислової продукції

МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження ефективності
різних інструментів просування продукції про(
мислового вжитку, зокрема інтернет(платфор(
ми, та послідовність їх використання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Ефективна діяльність в галузі інтернет(мар(
кетингу передбачає забезпечення відповідності
між задачами, які вирішуються за його допо(
могою (а для вітчизняних товаровиробників —
це просування їх продукції на національний і
міжнародні ринки), і набором відповідних
інструментів і методів. Виходячи з цього, окрес(
лимо основні інструменти інтернет(маркетин(
гу, що їх застосовують вітчизняні підприємства
для просування своєї продукції (основну ува(
гу приділено online каналам просування, оскіль(
ки вони є ефективнішими за offline). У порядку зни(
ження дієвості основними інструментами є [3]:
— електронні торгові майданчики і дошки
оголошень;
— корпоративний сайт підприємства;
— контекстна реклама;
— E(mail — розсилки;
— соціальні медіа;
— SEO(оптимізація;
— медійна реклама;
— прямі продажі через інтернет.
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Послідовність та інтенсивність використан(
ня різних інструментів має важливе значення,
що впливає на результативність діяльності. На
думку Ілви Боземарк [4], їх потрібно застосо(
вувати у такій послідовності:
— створення стильного і функціонального
сайту (отримання програмного забезпечення
електронної комерції, налаштування торгово(
го рахунку);
— розроблення яскравого контенту для
свого сайту;
— соціалізація, тобто (незалежно від виду
бізнесу) створення бізнес(аккаунтів у Face(
book, Twitter, LinkedIn тощо;
— приєднання до партнерських програм по
маркетингу (партнерські програми використову(
ють для збільшення онлайн(продажів, але коли
відвідувач купує товар за партнерським посилан(
ням, власник сайту отримує партнерську комісію);
— розміщення реклами Google AdSense на
своєму веб(сайті (програма автоматично роз(
міщує текстові та графічні оголошення, які
підходять по контексту, а власники сайтів отри(
мують дохід за кліки та покази реклами).
На думку С.М. Ілляшенка [5], має бути така
послідовність:
1) створення власного сайта;
2) використання контекстної реклами з оп(
латою за перехід (більшість компаній досяга(
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ють успіху завдяки on(line(рекламі): розміщен(
ня реклами на сайдбарах, придбання реклами в
Google Ad Words, розміщення реклами на влас(
ному сайті;
3) використання можливостей You Tube
(якісне відео про власну фірму, зйомка заходів,
створення каналу з вирішення професійних
питань, відео про користувачів даних товарів
або послуг тощо);
4) активність на форумах та ведення блогу;
5) розсилання рекламної інформації елект(
ронною поштою (бажано розсилати інформа(
цію лише зацікавленим споживачам, оскільки
більшість Internet(користувачів вважають роз(
силку спамом);
6) реєстрація у соціальних мережах (мож(
ливість проведення конкурсів, опитувань, ство(
рення цікавих постів);
7) привернення уваги споживачів завдяки
оригінальним фото, наприклад реєстрація у
Pinterest чи Іnstagram;
8) on(line(опитування, що дає можливість
одержати правдиву інформацію про ставлення
споживачів до організації або її товарів/по(
слуг.
Цей перелік має вдосконалюватись відпо(
відно до розвитку і розширенню комунікацій(
ного інструментарію в інтернет(середовищі. На
наш погляд, на сьогодні ці інструменти доціль(
но застосовувати у послідовності, представ(
леній на рисунку 1.
Оnline(опитування, які Ілляшенко С.М. за(
значає в останьому пункті, є одним з засобів
моніторингу діяльності. Сформувати ефектив(
ний комплекс просування в інтернеті допома(
гають інструменти Web(аналітики. Найбільш
популярними з них є: Google Analytics, Яндекс
Метрика, Open Web Analytics, Go Squared,
Chart beat, Going Up, Mix Panel, Kiss metrics та
ін. Вони дозволяють оцінити комунікативну
ефективність конкретних заходів з просуван(
ня продукції і внести необхідні корективи.
Проте застосування комунікаційних інстру(
ментів інтернет(маркетингу для багатьох
вітчизняних підприємств є малоефективним.
Порівняльний аналіз причин цього становища
дозволив визначити такі основні з них:
— відсутність на більшості підприємств як
стратегій інтернет(маркетингу, так і стратегій
просування їх продукції в інтернет;
— незначна кількість компаній, що пропо(
нують якісні системні послуги у галузі інтер(
нет(маркетингу;
— недостатня кваліфікація і недостатній
досвід фахівців з інтернет(маркетингу, що пра(
цюють на підприємствах;
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— застосування обмеженого набору інстру(
ментів для просування продукції промислових
підприємств в інтернет;
— недостатня увага до засобів Web(аналі(
тики, що не дозволяє об'єктивно оцінювати
комунікативну ефективність політики просу(
вання в інтернет;
— нерозуміння фахівців промислових
підприємств усіх можливостей інтернет(марке(
тингу і Web(аналітики, а також переваг комп(
лексного їх застосування;
— недостатнє узгодження інструментів
інтернет(маркетингу зі стратегіями розвитку
підприємств та завданнями політики просуван(
ня у віртуальному середовищі;
— просте копіювання методів, що їх засто(
совують іноземні компанії, без урахування
вітчизняних особливостей та специфіки конк(
ретного товаровиробника;
— недовіра споживачів до виробів і послуг,
що просуваються в інтернет.
Ці та аналогічні причини приводять до того,
що на більшості промислових підприємств з
усієї множини інструментів просування про(
дукції в інтернет застосовується лише один —
створення корпоративного сайту [6]. Та й той
переважно застосовується для формування
сприятливого іміджу товаровиробника і у знач(
но меншому ступені — для налагодження і
підтримання взаємовигідних двосторонніх
зв'язків зі споживачами та іншими економічни(
ми контрагентами та контактними аудиторія(
ми, позиціювання товаровиробника і його про(
дукції на ринку.
Для забезпечення ефективності політики
просування продукції промислових підприємств
необхідним є:
— формування стратегії інтернет(марке(
тингу, яка була б узгоджена з загальноеконо(
мічною стратегією розвитку конкретного
підприємства;
— узгодження цілей і завдань складових
комплексу інтернет(маркетингу підприємства;
— виділення задач політики просування і
формування комплексу інструментів інтернет(
маркетингу які б дозволяли їх ефективно роз(
в'язувати;
— регулярний аналіз засобами Web(аналі(
тики комунікативної ефективності обраних
інструментів з метою оперативного внесення
відповідних коректив;
— економічний аналіз торгівельної ефек(
тивності політики просування продукції в ін(
тернет;
— залучення висококласних профільних
фахівців у галузі інтернет(маркетингу.
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З метою підвищення ефективності процесів
просування товарів промислового вжитку
підприємства постійно вдосконалюють свою
виробничо(збутову діяльність. В умовах глоба(
лізації та інформаційної економіки остання
потребує суттєвих змін, зокрема щодо засто(
сування новітнього інструментарію цифрово(
го маркетингу, що в свою чергу передбачає не(
обхідність врахування нових положень, законів
і закономірностей, тобто нову парадигму діяль(
ності.
На підтвердження цієї тези наведемо дум(
ку академіка НААН України М. Хвесика і про(
фесора І. Бистрякова, які зазначають, що
простір має властивості формування, зміни і
розвитку, які завдяки різноманітній діяльності
людини здійснюються з конкретною метою…
Говорячи про існування якісно різних форм
простору і часу, при переході з одного типу в
інший варто зважати на необхідність зміни й
умов їхньої реалізації [7].
Умови реалізації будь(яких змін мають бути
конкретизованими у принципах діяльності. У
"Цифровій адженді України" та "Концепції
розвитку цифрової економіки та суспільства
України" сформульовано такі основні принци(
пи цифровізації бізнесу [8]:
1. Рівний доступ до послуг, інформації та
знань, що надаються на основі інформаційно(
комунікаційних та цифрових технологій.
2. Створення переваг у різних сферах.
3. Підвищення ефективності, продуктив(
ності та конкурентоздатності.
4. Розвитку інформаційного суспільства та
засобів масової інформації.
5. Орієнтації на міжнародне, європейське та
регіональне співробітництво з метою інтеграції
України до ЄС, виходу на європейський і світо(
вий ринок.
6. Стандартизації.
7. Підвищення рівня довіри й безпеки.
8. Цифровізація є об'єктом фокусного та
комплексного державного управління.
На наш погляд, до наведених вище прин(
ципів слід додати принципи:
— інтерактивності,
— взаємодії,
— безперервності.
Під парадигмою взагалі розуміють су(
купність загальнотеоретичних основ, систему
понять і уявлень, які властиві певному періоду
розвитку науки. Отже, під парадигмальним ба(
зисом просування товарів промислового вжит(
ку за допомогою інструментарію інтернет(мар(
кетингу в умовах глобалізації ми розуміємо
таку сукупність основ (загальнотеоретичних і
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практичних), положень, законів і закономірно(
стей, понять і уявлень, принципів, інструментів,
методів, моделей і чинників, які повною мірою
характеризують особливості ведення бізнесу з
застосуванням цифрового маркетингу.
Парадигмальні основи діяльності промис(
лових підприємств у Інтернет(середовищі по(
дані у таблиці 2. На наш погляд, концептуаль(
ною базою такої діяльності є програма
"Індустрії 4.0", тобто тієї фази 4(ї промисло(
вої революції, яка засновується на використан(
ня цифрових технологій. Принципи такої діяль(
ності відтворюють економічні, ринкові, техно(
логічні, інтерактивні та безпечні аспекти діяль(
ності. Для забезпечення цієї діяльності мають
бути створені екзогенні та ендогенні умови,
зокрема, технічне забезпечення на під(
приємстві та інфраструктурне — на ринку.
Бізнес(модель діяльності пропонуємо побу(
дувати на основі застосування спеціалізованої
Інтернет(платформи. Вважаємо, що на сучас(
ному етапі якнайкраще забезпечувати зво(
ротній зв'язок (насамперед) і необхідний рівень
комунікацій (загалом) здатні спеціалізовані
торгові інтернет(платформи для просування
товарів промислового вжитку відповідно вимог
глобалізованого ринку.
Практики визначають торгівельна платфор(
му як портал для розвитку бізнесу (для здійс(
нення онлайн продажів, реклами і отримання
замовлень з інтернету) [9].
Відповідно до Наказу МОН України "Про
затвердження Регламенту роботи Національ(
ного репозитарію академічних текстів" № 707
від 04.07.2018 р. "Інтернет(платформа для об(
міну науковими публікаціями — один з еле(
ментів наукової та дослідницької інфраструк(
тури, що становить сукупність інструментів та
засобів, реалізованих у мережі Інтернет у
формі соціальної мережі (інтерактивного веб(
сайту), призначеної для неформального обміну
результатами наукової діяльності, зокрема для
їх розміщення, обговорення, рецензування, оп(
рилюднення, архівування, збереження, надан(
ня у відкритий доступ та розповсюдження [10].
Отже, під Інтернет(платформою для про(
мислових підприємств ми розуміємо площад(
ку для розміщення тематичних онлайн(оголо(
шень, яка об'єднує таргетованих стейкхолдерів
(споживачів, посередників, постачальників,
субпідрядників, контрагентів, товаровироб(
ників, інвесторів тощо) для покупки, продажу
або обміну промисловими товарами/послуга(
ми, а також здійснення інших бізнес(операцій
на світових ринках промислових товарів у інте(
рактивному режимі. На наш погляд, таке ви(
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значення, на відміну від існуючих, дозволяє
уточнити змістовну складові діяльності про(
мислових підприємств у Інтернет(середовищі з
використанням Інтернет(платформи, окресли(
ти коло її цільових користувачів та види транс(
акцій.
Основними характеристиками інтернет(
платформи для просування промислової про(
дукції є:
— інтерактивність 24/7 (здатність безперер(
вно взаємодіяти з будь(яким суб'єктом, мож(
ливості для "швидких" комунікацій);
— оперативність (можливості управління в
режимі реального часу та швидкого реагуван(
ня — для товаровиробника; швидкого отриман(
ня інформації — для покупців);
— всеосяжність (можливість доступу до ЦА
на світовому ринку)
— гнучкість (можливість в найкоротші тер(
міни і з мінімальними витратами ресурсів впро(
ваджувати зміни);
— відкритість (можливість вільного досту(
пу до інформації для всіх суб'єктів);
— легкість доступу (web(, wap(ресурси);
— відсутність обмежень у часі, просторі,
мовах спілкування (для виходу на міжнародні
ринки);
— можливість оптимізації діяльності на
основі використання результатів Web(аналіти(
ки (Google Analytics, Яндекс Метрики тощо).
Але специфіка промислової сфери визначає
певний набір фукцій для цього інструменту.
Особливостями, які відрізняють інтернет(плат(
форми для просування промислової продукції
від інших аналогічних є:
— поширення тематичної інформації (щодо
товарів, новин, бізнес(подій (виставок, конфе(
ренцій, форумів і т.п.), оголошень, статей, тен(
дерів, інвестицій, проєктів тощо) передусім се(
ред продавців і покупців саме промислових то(
варів;
— інтерактивна можливість укладання угод
промисловими підприємствами;
— об'єднання різних цільових груп стейк(
холдерів (споживачів, посередників, поста(
чальників, субпідрядників, контрагентів, това(
ровиробників, інвесторів тощо) ринку промис(
лових товарів.
Вимоги до створення Інтернет(платформи
для промислових підприємств є загальновідо(
мими, але важливими:
— якомога більша кількість зареєстрованих
продавців і покупців,
— якомога більший трафік відвідування,
— адаптований під можливості мобільних
пристроїв інтерфейс і веб(дизайн;
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— платність (що, на наш погляд, окрес(
лить таргетовані (цільові) зв'язки між кори(
стувачами платформи і відсіче нецільові кон(
такти).
Схематично парадигмальний базис просу(
вання товарів промислового вжитку за допо(
могою інструментарію інтернет(маркетингу в
умовах глобалізації поданий на рисунку 2, де в
блоках виокремлено:
— передумови забезпечення діяльності,
— переваги і перспективи просування про(
дукції за допомогою Інтернету,
— законодавче регламентування діяльності,
— принципи діяльності,
— вимоги ринку,
— інструментарій,
— методологічний апарат.
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Результати цього дослідження можуть бути
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основі застосування Інтернет(платформи для
просування промислової продукції на світових
ринках.
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ASPECTS OF DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM OF BALANCED NATURE USE
У статті проаналізовано динаміку туристичних потоків виїзних і в'їзних туристів, а також проведено аналіз і
зроблено висновок, що з кожним роком збільшується галузь туристичної діяльності. За даними ООН, визначено що у
2017 р. збільшилася кількість турпродуктів, відповідно вона стає більш інвестиційно привабливою, а також збільшуєтьN
ся кількість робочих місць і підприємств.
Запропоновано інноваційні нововведення, які пов'язані із туристичними об'єктами, зокрема, зелений туризм,
який включає відвідування туристами сільської місцевості у контексті відпочинку в екологічно чистих районах;
екстремальний та пригодницький, який включає різні пригодницькі тури, які стали інновацією у контексті туризму.
Доведено, що розробка аспектів розвитку рекреаційного туризму збалансованого природокористування необхідна
для відтворення ресурсів у рекреаційноNтуристичному господарстві, який є одним із основних етапів щодо дотриN
мання екологоNекономічної ефективності. Оскільки екологоNекономічна ефективність з точки зору рекреаційноNтуN
ристичної діяльності в контексті природокористування є ознакою збалансованості розвитку та етапу стимулювання
екологоNекономічної та соціальної безпеки, збереження і відновлення довкілля за умови повного задоволення поN
треб сучасних та майбутніх поколінь у рекреаційноNтуристичних ресурсах. Адже перспективи майбутніх досліджень
полягають у необхідності комплексного підходу, який повинен включати різноманітні та взаємопов'язані правові,
екологоNекономічні, організаційноNправові заходи, сформувати чіткі принципи розвитку рекреаційноNтуристичноN
го збалансованого природокористування, а також зменшити негативний вплив на навколишнє природне середовище
і збільшити позитивний, забезпечить не тільки збереження природних ресурсів, але і значний прибуток від їх експлуN
атації, який буде позитивно впливати на поліпшення екологоNекономічної безпеки цих регіонів, а також передбаN
чається виконання низки питань: дослідження різноманітних аспектів функціонування туристичноNрекреаційної діяльN
ності збалансованого природокористування в умовах Євроінтеграції, а також напрямів на перспективу у сфері туN
ризму на сучасному етапі.
The article analyzes the dynamics of tourist flows of outbound and inbound tourists, as well as an analysis of the
growing number of tourist activities every year. According to the UN, it is determined that in 2017 the number of tourism
products increased, respectively, it becomes more attractive for investment, as well as the number of jobs and businesses.
Innovative innovations related to tourist attractions have been proposed, in particular, green tourism, which includes
tourists visiting the countryside in the context of recreation in ecologically clean areas; extreme and adventure, which
includes various adventure tours that have become an innovation in the context of tourism.
It is proved that the development of aspects of the development of recreational tourism of sustainable nature is
necessary for the reproduction of resources in the recreational and tourist economy, which is one of the main stages in
terms of environmental and economic efficiency. As ecological and economic efficiency from the point of view of
recreational and tourist activity in the context of nature management is a sign of balanced development and a stage of
stimulation of ecological and economic and social safety, preservation and restoration of environment provided full
satisfaction of needs of present and future generations in recreational and tourist resources. After all, the prospects for
future research are the need for an integrated approach, which should include a variety of interrelated legal, environmental,
economic, organizational and legal measures, to form clear principles for the development of recreational and tourist

42

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2020
sustainable nature, as well as reduce the negative impact on the environment and increase positive, will ensure not only
the conservation of natural resources but also significant profits from their exploitation, which will have a positive
impact on improving the environmental and economic security of these regions, as well as a number of issues: research
on various aspects of tourism and recreation in sustainable European integration, as well as directions for the future in
the field of tourism at the present stage.

Ключові слова: туристичний бізнес, ринок туристичних послуг, євроінтеграція, рекреа?
ційно?туристична діяльність.
Key words: tourist business, market of tourist services, European integration, recreational and
tourist activity.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Розвиток туризму для кожної країни має ве(
ликі переваги щодо еколого(економічної ролі та
привабливості того чи іншого регіону. Розвиток
туристичної діяльності позитивними факторами
впливає на рівень зайнятості населення, а також
на споживчий попит. На сьогодні еколого(еко(
номічний розвиток України визначається аспек(
тами економічної політики, яка буде сприяти на
розвиток та зближення із досвідом ЄС між при(
кордонними та транскордонними регіонами в
контексті розвитку збалансованості забезпечен(
ня рекреаційно(туристичної діяльності.
Територія України — це складний і розмаї(
тий комплекс географічних, природно(кліма(
тичних, гідрологічних та інших факторів, а та(
кож ресурсів тваринного та рослинного світу,
унікальність сполучення, яких обумовлює фор(
мування незвичайного за властивостями рекре(
аційно(оздоровчого потенціалу багатьох регі(
онів нашої країни. Значна кількість об'єктів
культурної та архітектурної спадщини, музеїв
та інших пам'яток, пов'язаних із видатними
історичними подіями та особистостями, визна(
чає високий рівень привабливості національних
туристичних маршрутів для пізнавального, роз(
важального та пригодницького проведення
дозвілля, в регіонах України сформована та(
кож досить потужна інфраструктура гостин(
ності, розміщення та обслуговування вітчизня(
них і зарубіжних туристів [1].
Саме в сфері туристично(рекреаційної діяль(
ності проблема посилення антропогенного впли(
ву продуктивної людської активності, набуває
надзвичайно складного та суперечливого змісту.
З одного боку, навіть у ході задоволення розмаї(
того комплексу потреб туристів у забезпеченні
масового відпочинку відбувається загострення
протиріччя між економічними (збільшення при(
бутку підприємців та відповідних надходжень до
бюджету, покращення торгівельного балансу
держави, стимулювання інфраструктурного роз(
витку територій, створення нових робочих місць)
та медико(біологічними (оздоровлення, підтрим(
ка належного психофізіологічного стану) й со(
Передплатний індекс 21847

ціально(гуманітарними (підвищення культурно(
освітнього рівня, розвиток самоосвіти й комуні(
кації, формування моральних та етичних ціннос(
тей, просвітництво та ін.) функціями туризму. Ви(
конання економічних функцій насамперед перед(
бачає масштабне залучення до процесів створен(
ня і комерційної реалізації туристичних про(
дуктів все більшого обсягу унікальних природ(
них ресурсів для задоволення потреб максималь(
но широкого кола потенційних туристів. На(
слідками такого роду залучення майже неодмін(
но стають погіршення стану довкілля, вичерпан(
ня природних ресурсів, порушення балансу еко(
системи територій, руйнування біосферних утво(
рень та інші негативні явища. Здійснення меди(
ко(біологічних та соціально(гуманітарних функ(
цій, навпаки, передбачає необхідність дбайливо(
го збереження унікальних природних об'єктів,
підтримки незмінного стану та охорони природ(
ного середовища, відновлення ресурсів довкілля
[2].
З іншого боку, переважно антропоцентрич(
ний характер продуктивної активності людства
тривалий час обумовлював використання
екстенсивного підходу до експлуатації ресурсів
природного середовища, що визначався суто
споживчою орієнтацією процесів економічно(
го зростання, егоїстичною спрямованістю на
вичерпання існуючої ресурсної бази тощо. Та(
ким чином, збільшення добробуту суспільства
на базі активізації продуктивної господарської
діяльності об'єктивно розширює можливості
користування широкими верствами населення
широким колом природних об'єктів, придатних
для рекреації, але водночас об'єктивно звужує
якість відпочинку через погіршення стану біос(
ферного середовища загалом [2].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Попри певний науковий доробок та існуючі
підходи рекреаційної туристичної діяльності,
слід зазначити, що проблеми, які є пов'язані з
дослідженням аспектів розвитку туристичної
діяльності в Україні не втрачають своєї акту(
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альності питання до сьогоднішнього дня. Зок(
рема дослідженню зазначеного питання при(
свячена велика кількість публікацій таких про(
відних вчених: О. Бейдик, М. Бойко, В. Гераси(
менка, І. Антоненко, Т. Галушкіна, Л. Грановсь(
ка, Л. Черчик та ін. Проте досі залишається
дискусійним та відкритим питанням щодо по(
дальшого дослідження розвитку туристичної
діяльності в контексті збалансованого приро(
докористування.
МЕТА СТАТТІ

Метою дослідження є розвиток аспектів
рекреаційного туризму збалансованого приро(
докористування в контексті євроінтеграції та
впровадження їх. Зокрема передбачається ви(
конання низки питань: дослідження різнома(
нітних аспектів функціонування туристично(
рекреаційної діяльності збалансованого при(
родокористування в умовах Євроінтеграції, а
також напрямів на перспективу у сфері туриз(
му на сучасному етапі.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У процесі досліджень нами виявлено, що од(
нією основою є розвиток аспектів збалансова(
ності природокористування як важливого виду
туристично(рекреаційної діяльності та певною
мірою і розвитком малих за кількістю під(
приємств адже галузь розвивається динамічно
і потребує інноваційних форм та їх терито(
ріальної організації.
Протягом останніх десятиліть важливе
місце у світовій економіці займає туристична
галузь, яка тісно пов'язана з такими галузями
економіки, як транспорт, торгівля, будівницт(
во тощо. Щодо економічних показників, то
інвестиції в туристичний бізнес доволі невеликі,
а розмір прибутку є досить достатнім. Згідно з
даними ВТО відсоткове співвідношення у світо(
вому ВВП — 9 %, експортні послуги — 30 %,
експортні послуги — 6 %, більше ніж 235 млн
осіб задіяні в туристичній сфері. Як свідчать
дані, у 2015 р. послугами туристичної сфери
скористалися 983 млн осіб, а вже у 2017 р. спо(
стерігалася тенденція до збільшення до познач(
ку в 1 млрд осіб, за цей самий період товаро(
обіг збільшився до 1,2 трлн дол. США [3].
Розвиток туристичної галузі в Україні без(
посередньо залежить від таких секторів еконо(
міки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівниц(
тво, виробництво товарів широкого вжитку і
туристичного призначення. Туризм розгляда(
ють як одну з провідних галузей в сфері струк(
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турної перебудови економіки. Нині кожен шо(
стий мешканець планети принаймні раз на рік
виїжджає за кордон. Таким чином, із 7,5 міль(
ярдів населення подорожують 1 мільярд
230 тисяч — кількість мандрівників майже до(
рівнює населенню Китаю. А у 2050 році, за про(
гнозами Міжнародної організації туризму, по(
дорожуватиме вже кожен четвертий [4].
На сьогодні поетапно відбувається розви(
ток туристичної галузі у контексті збалансо(
ваного природокористування. Аналізуючи сві(
тові дані, можна підсумувати, що кількість ту(
ристів щороку 179 збільшується, і це має пози(
тивну динаміку. Якщо аналізувати певні області
України, то бачимо, що існує все необхідне для
розвитку туризму. Адже в Україні затвердже(
но Державну програму розвитку туризму та
курортів на період до 2022 року, в контексті
цього в Україні поетапно розпочали розвивати
туристичну галузь.
Досліджуючи динаміку туристичних по(
токів виїзний і в'їзний туризм, бачимо, що він
суттєво збільшується з кожним щороку, у ре(
зультаті чого покращується діяльність турис(
тичної галузі, а також еколого(економічна
сфера. За даними ООН, у 2017 р. збільшилася
кількість турпродуктів, відповідно вона стає
більш інвестиційно привабливою, а також
збільшується кількість робочих місць і під(
приємств (табл. 1).
Згідно з даними Державної служби статис(
тики, у 2017 році 26,4 млн українців виїхало за
кордон, з них: 99% у приватних цілях, 0,46%
туристів та 0,04 % осіб у службових справах.
На відпочинок українці найчастіше їздили до
Туреччини, Єгипту, Болгарії, Ізраїлю та Греції.
Держстат України у своїх розрахунках поси(
лається на дані Держприкордонслужби й по(
відомляє, що лише 120 тис. осіб виїжджали на
відпочинок як організовані туристи. Хоча до
тієї ж Туреччини минулого року з'їздили по(
над 1,2 млн українців (рис. 1). Мабуть, така
різниця в цифрах пов'язана з тим, що наші люди
вважають за краще скромно замовчувати на
кордоні, куди й навіщо вони їдуть, маскуючи
мету поїздки за формулюванням "приватна по(
їздка". З 26,5 млн українців саме так зробили
99% тих, хто виїжджав за кордон [5].
Це питання є предметом постійної уваги
вітчизняних та зарубіжних науковців, а також
СОТ, ЮНЕП 64 й інших міжнародних органі(
зацій [6—10]. Негативний вплив туризму на
країни, що не мають достатніх технічних і
фінансових можливостей для поповнення ви(
користаних туристами ресурсів та ліквідації
заподіяних ними відходів, часто значно пере(
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витку галузі туризму та ку(
рортів відповідно до між(
народного стандарту якості та
В тому числі загальна кількість
Кількість
Кількість
туристів
з урахуванням європейських
туристів,
Кількість
громадян
Туристиіноземців,
обслуговуваних
цінностей, перетворення її на
України,
громадяни
Роки
суб’єктами
які
високорентабельну, інтегро(
які
України, Внутрішні Іноземні
відвідали
туристичної
виїжджали
які
туристи
туристи
вану у світовий ринок конку(
Україну
діяльності
за кордон
виїжджали
України
рентоспроможну сферу, що
за кордон
забезпечує прискорення со(
1
2
3
4
5
6
7
2005 17630760
16453704
1825649
566942
932318
326389
ціально(економічного розвит(
2006 18935775
16875256
2206498
868228
1039145
299125
ку регіонів і держави загалом,
2007 23122157
17334653
2863820
336049
2155316
372455
сприяє підвищенню якості
2008 25449078
15498567
3041655
1282023
1386880
372752
життя населення, гармонійно(
2009 20798342
15333949
2290097
913640
1094170
282287
2010 21203327
17180034
2280757
1295623
649299
335835
му розвитку і консолідації сус(
2011 21415296
19773143
2199977
1250068
715638
234271
пільства, популяризації Украї(
2012 23012823
21432836
3000696
1956662
773970
270064
ни у світі. В цій Стратегії пе(
2013 24671227
23761287
3454316
2519390
702615
232311
редбачено стратегічні цілі роз(
2014 12711507
22437671
2425089
2085273
322746
17070
2015 12428286
23141646
2019576
1647390
357027
15159
витку сфери туризму.
2016 13333096
24668233
2549606
2060974
453561
35071
Адже зростання якості
2017 14229642
26437413
2806426
2289854
476967
39605
державного
управління на ре(
2018 15323154
27426571
2987639
2385038
483401
41634
гіональному рівні відображені
Джерело: [10].
в "Стратегії розвитку туризму
вищує збитки, завдані довкіллю місцевим насе( та курортів на період до 2026 року" [13] та інших
ленням [11; 12].
планових документах щодо соціально(економ(
З кожним днем все більше Європейська ічного розвитку регіонів, вона об'єктивно обу(
спільнота стурбована негативною дією туриз( мовлюється такими обставинами [14—17].
му на навколишнє природне середовище, зок(
Розробка аспектів нормативного(правово(
рема: забрудненням природних об'єктів; дегра( го забезпечення рекреаційної сфери передба(
дацією природних ландшафтів через надмірне чає імплементацію законодавства ЄС та ураху(
споживання ресурсів; втратою біорізноманіт( вання досвіду країн ЄС, внесення доповнень до
ності тощо. У цьому ж контексті актуальним існуючих законодавства: "Про туризм" та "Про
завданням стає розроблення аспектів еколого( курорти", створення національної туристичної
безпечного розвитку в інтересах усього сусп( системи, що має сприяти залученню інвестицій
ільства сьогодення.
у розвиток рекреації, зокрема:
Згідно нормативно(правовим документом
— охоплення населення рекреаційно(тури(
Стратегії розвитку туризму та курортів на пе( стичними послугами;
ріод до 2026 року [13], завдання якого є фор(
— охоплення певних груп населення рекре(
мування сприятливих умов для активізації роз( аційно(туристичними послугами в контексті
збалансованого природокористу(
вання;
— збільшення кількості суб'єк(
тів господарювання, а також до(
ходів від сфери туризму;
— розвиток суміжних галузей
в контексті ЄС;
— збільшення доходів;
— поліпшення соціально(еко(
номічного розвитку регіону.
Для збільшення привабливості
регіонів, які є пов'язані із турис(
тичними об'єктами необхідно зап(
ровадити інноваційні нововведен(
ня зокрема такі:
1 . З е лен и й т ур и зм , яки й
Рис. 1. Динаміка країн, де українці відпочивали у 2017 року включає відвідування туриста(
ми сільської місцевості у кон(
Джерело: [10].
Таблиця 1. Динаміка туристичних потоків в Україні
за період з 2005—2018 рр.
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тексті відпочинку в екологічно чистих рай(
онах.
2. Екстремальний та пригодницький, який
включає різні пригодницькі тури, які стали
інновацією у контексті туризму.
Таким чином, для розробки аспектів роз(
витку рекреаційного туризму збалансованого
природокористування необхідне відтворення
ресурсів у рекреаційно(туристичному госпо(
дарстві, який є одним із основних етапів щодо
дотримання аспектів еколого(економічної
ефективності. Оскільки еколого(економічна
ефективність з точки зору рекреаційно(турис(
тичної діяльності в контексті природокористу(
вання є ознакою збалансованості розвитку ета(
пу стимулювання еколого(економічної та со(
ціальної безпеки, збереження і відновлення
довкілля за умови повного задоволення потреб
сучасних та майбутніх поколінь у рекреаційно(
туристичних ресурсах.
ВИСНОВКИ

З вищенаведеного можна зробити висновок
Україна має всі об'єкти щодо розвитку та стати
однією з кращих рекреаційно(туристичних
країн світу але аналіз сучасного стану свідчить
про те, що ефективність її діяльності стримуєть(
ся через невирішеність певної низки проблем.
Водночас це удосконалення нормативно(право(
вого забезпечення, а також функціонування ту(
ристичної галузі в контексті збалансованості
природокористування та вирішення їх або у до(
повнення при необхідності внесення змін до чин(
ного законодавства; концепцій та стратегій усіх
видів рекреаційно(туристичної діяльності, недо(
статньо розвинена інфраструктура, неефектив(
не та нераціональне використання природних
ресурсів. За цих недоліків Україна відстає від
інших держав із схожістю рекреаційно(турис(
тичним природокористуванням. Адже багато
наших співвітчизників надають перевагу інозем(
ним курортам, отримуючи майже ту саму ціну,
але набагато вищий рівень обслуговування, ста(
ючи інвесторами в економіку іноземних держав
та їх привабливості тощо.
Зауважимо, що перспективи майбутніх до(
сліджень полягають у необхідності сформува(
ти чіткі принципи розвитку рекреаційно(тури(
стичного збалансованого природокористуван(
ня, а також зменшити негативний вплив на на(
вколишнє природне середовище і збільшити
позитивний, забезпечить не тільки збережен(
ня природних ресурсів але і значний прибуток
від їх експлуатації, який буде позитивно впли(
вати на поліпшення еколого(економічної без(
пеки цих регіонів.
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AGRICULTURAL MARKET: CONCEPTS AND FEATURES
Досліджено сутність поняття "ринок". Розглянуто різні підходи до тлумачення поняття "аграрний ринок": підхід,
який розглядає аграрний ринок через призму економічних відносин; інституційний підхід; підхід, за якого аграрний
ринок розглядається як об'єкт правових відносин. Проаналізовано співвідношення між суміжними поняттями:
"аграрний ринок", "агропромисловий ринок", "продовольчий ринок". Встановлено, що згадані поняття слід розмеN
жовувати. Основою для розмежування є об'єкт економічних відносин (товар). Визначено, що властивості та особлиN
вості виробництва сільськогосподарської продукції, яка виступає предметом купівліNпродажу на аграрному ринку,
обумовлюють специфіку агарного ринку, його відмінності від інших видів ринків, а саме: низька еластичність попиN
ту; циклічність, сезонність пропозиції, її залежність від природноNкліматичних умов; різне призначення сільськогосN
подарської продукції та ін.
Different interpretations of the concept of "market" are studied. The main features of the market, which are the basis
of any definition: the market is a certain area of trade, which determines the relationship between producers and consumers
and the relationships that have developed between them. Ensuring the realization of the social product, the market creates
conditions for the continuous continuation of the process of social reproduction and contributes to the satisfaction of
social needs. Different approaches to the interpretation of the concept of "agricultural market" are considered: an approach
that considers the agricultural market through the prism of economic relations; institutional approach; an approach in
which the agricultural market is considered as an object of legal relations. The relationship between related concepts:
"agricultural market" and "agroNindustrial market" is analyzed. It is established that the mentioned concepts should be
distinguished. The basis for differentiation is the object of economic relations (goods). The agricultural market trades in
agricultural products, and the agroNindustrial market includes, in addition to agricultural products, also the market of
means of production and services. Markets of agricultural products have significant differences from the markets of
means of production and services that are part of the agroNindustrial market, in terms of operating conditions,
infrastructure, investment, lending, regulation, which makes their identification impractical. The relationship between
related concepts: "agricultural market" and "food market" is analyzed. It is established that in the essence of the specified
markets there are certain differences which demand delimitation of the given concepts. NonNagricultural products may
be offered on the food market, while nonNfood products may be classified as agricultural products. It is determined that
the properties and features of agricultural production, which is the subject of sale in the agricultural market, determine
the specifics of the agar market, its differences from other types of markets, namely: low elasticity of demand; cyclicity,
seasonality, dependence on the natural and climatic conditions of supply; various purposes of agricultural products, etc.

Ключові слова: ринок, аграрний ринок, агропромисловий ринок, продовольчий ринок,
сільськогосподарська продукція.
Key words: market, agricultural market, agro?industrial market, food market, agricultural
products.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Важливою складовою економічних відно(
син в аграрній сфері є аграрний ринок, який ко(
ординує економічні процеси, пов'язані із задо(
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воленням потреб населення у сільськогоспо(
дарській продукції відповідної якості та в не(
обхідній кількості. Від розв'язання проблем
ефективного функціонування аграрного рин(
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ку значною мірою залежить рівень продоволь(
чої безпеки країни, а отже, і рівень її національ(
ної безпеки. Нині в науковій літературі понят(
тя "аграрний ринок" трактується досить широ(
ко. Відсутність єдиного уявлення про сутність
аграрного ринку ускладнює обгрунтування
стратегії його розвитку та напрямів державно(
го регулювання, адже в основі будь(яких нау(
кових розробок лежить категоріально(поня(
тійний апарат.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування, функціонування й
розвитку аграрного ринку знайшли своє відоб(
раження в працях багатьох українських науков(
ців. Зокрема, це роботи таких вчених: В.Г. Анд(
рійчук, П.І. Гайдуцький, Ю.С. Коваленко,
В.А. Мамчур, Н.Ф. Павленчик, П.Т. Саблук,
П.О. Сухий, О.Г. Шпикуляк, В.В. Юрчишин та
ін. Та попри велику кількість робіт, присвяче(
них дослідженню різних аспектів аграрного
ринку, наразі відсутній єдиний уніфікований
підхід до визначення поняття "аграрний ринок".
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є проаналізувати різні підхо(
ди до тлумачення поняття "аграрний ринок",
дослідити співвідношення між суміжними по(
няттями: "аграрний ринок", "агропромисловий
ринок", "продовольчий ринок", визначити
особливості аграрного ринку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

З'ясування сутності поняття "аграрний ри(
нок" та визначення його особливостей слід роз(
почати зі з'ясування сутності поняття "ринок"
у широкому розумінні. В економічній літературі
ринок визначається неоднозначно: "Ринок —
будь(яка взаємодія, в яку люди вступають для
торгівлі один з одним" [6, с. 19]; "Ринок — це
система, що поєднує економічні взаємовідно(
сини між продавцями і покупцями результатів
господарської діяльності у вигляді товарів" [12,
с. 94—103]; "Ринок являє собою всеохоплюючу
форму, що забезпечує товарний обіг" [5, с. 18];
"Ринок — це сукупність певних торгових опе(
рацій, які забезпечують необхідну взаємодію
сфери виробництва і сфери реалізації про(
дукції" [4, с. 309].
Та попри велику кількість трактувань, мож(
на виділити головні риси ринку, що покладені
в основу будь(якого визначення: ринок є пев(
ною сферою товарного обігу, яка визначає
відносини між виробниками і споживачами та
Передплатний індекс 21847

зв'язки, що склалися між ними. Таким чином,
ринок — це одна з найважливіших економічних
категорій товарного способу виробництва,
сутність якої проявляється у сфері товарного
обміну та характеризується певною системою
економічних відносин між продавцями та по(
купцями, де знаходять відображення виробничі
відносини конкретної суспільно(економічної
формації. Соціально(економічне значення рин(
ку визначається його роллю у процесі суспіль(
ного відтворення: забезпечуючи реалізацію су(
спільного продукту, ринок створює умови для
безперервного продовження процесу суспіль(
ного відтворення. Водночас, забезпечуючи реа(
лізацію товарів, він сприяє задоволенню су(
спільних потреб [2, с. 28—29].
Поняття аграрного ринку є похідним від
економічної категорії "ринок". Досліджуючи
поняття аграрного ринку, можна виділити різні
підходи до його тлумачення, оскільки воно
трактується досить широко.
Так, за одним із підходів, аграрний ринок
розглядають через призму економічних відно(
син. "Аграрний ринок — це складна система ба(
гатогранних економічних відносин між суб'єк(
тами ринку (покупцями, продавцями, посеред(
никами тощо), що виникають під час виробниц(
тва, розподілу та споживання сільськогоспо(
дарської продукції" [7].
З точки зору Сухого П.О., аграрний ринок —
це система товарно(грошових відносин в аграр(
ній сфері, де на основі співдії попиту і пропо(
зиції та відповідно до умов конкуренції в ме(
жах економічної свободи, гарантованої держа(
вою, встановлюються ціни на товари та послу(
ги і відбуваються акти їх купівлі та продажу [16,
с. 144].
У тлумаченні поняття аграрного ринку та(
кож можна виділити інституційний підхід.
Представниками такого підходу є Ю.С. Кова(
ленко, В.А. Мамчур, О.Г. Шпикуляк та ін.
Зокрема, за визначенням Ю.С. Коваленка,
аграрний ринок — це система установ, методів
і ресурсів, головним завданням якої є коорди(
нація та управління агропромисловим вироб(
ництвом країни на основі обмінних процесів з
метою задоволення споживчих потреб її гро(
мадян [9].
В.А. Мамчур аграрний ринок визначає як
інституційну систему або простір економічних,
соціальних, господарських, галузевих відносин
всіх суб'єктів господарювання, завданням яко(
го є співпраця (координація) та управління, що
здійснюється в умовах виробництва, обміну,
зберігання, транспортування, розподілу і ку(
півлі, та є сукупністю великої кількості спеціа(
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лізованих ринків (землі, фінансового, зерна,
цукру, молока тощо), а також здійснює фор(
мування ефективного поля їх діяльності, фор(
муючи відповідні правила та механізми спільної
участі в цьому середовищі з метою забезпечен(
ня продовольчої безпеки та споживчих потреб
громадян [11, с. 96].
Ще за одним підходом аграрний ринок роз(
глядається як об'єкт правових відносин.
Так, наприклад, одне з тлумачень категорії
"аграрний ринок" наведене у Законі України
"Про державну підтримку сільського госпо(
дарства України". Відповідно до цього закону,
аграрний ринок — сукупність правовідносин,
пов'язаних з укладенням та виконанням цивіль(
но(правових договорів щодо сільськогоспо(
дарської продукції [14]. Таке визначення, на
нашу думку, відображає суто юридичну скла(
дову, що не дозволяє повною мірою розкрити
сутність аграрного ринку, оскільки економіч(
ний зміст певного явища суспільного життя
виступає первинним стосовно його юридичної
сутності.
Більш повне визначення аграрного ринку
у теорії права надав В.І. Семчик. На його дум(
ку, аграрний ринок — це сфера товарного об(
міну, який (у межах, урегульованих законо(
давством про аграрні ринки) здійснюється
між продавцями й покупцями (юридичні та
фізичні особи, територіальні громади й дер(
жава) як товарообмін, що виникає за резуль(
татами аграрного товаровиробництва в уста(
новлених місцях, формах, шляхом укладен(
ня та виконання договорів купівлі(продажу,
інших цивільно(правових правочинів на доб(
ровільних узгоджених умовах і за відповід(
ними цінами й волевиявленням продавців і
покупців [15, с. 225].
Спираючись на викладене, слід зазначити,
що існування різних підходів до тлумачення
поняття "аграрний ринок" свідчить про його
складність та багатогранність, а кожен з наве(
дених підходів відображає той чи інший аспект
сутності аграрного ринку.
Враховуючи те, що аграрний ринок, пере(
дусім, категорія економічна, з нашої точки
зору, він являє собою систему економічних
відносин, зумовлених розвитком суспільного
поділу праці, яка забезпечує обмінні процеси
між виробниками та споживачами продукції
аграрної сфери з метою задоволення суспіль(
них потреб.
Аграрний ринок поєднує сфери виробниц(
тва та споживання аграрної продукції, а також
включає їх у загальний економічний процес
відтворення.
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У науковій літературі часто зустрічається
ототожнення деякими дослідниками понять
"агарний ринок" та "агропромисловий ринок"
[9; 10; 17]. Наприклад, П.Т. Саблук визначає
аграрний ринок як сферу взаємодії суб'єктів
ринку щодо забезпечення виробництва і вільно(
го руху сільськогосподарської продукції, про(
довольчих товарів, технологій, засобів вироб(
ництва та послуг для агропромислового комп(
лексу, аграрної науково(технічної продукції
[17].
Є.Й. Майовець дає таке визначення аграр(
ного ринку: "Аграрний ринок — це система еко(
номічних відносин між суб'єктами ринку у
сфері обігу сільськогосподарських і продо(
вольчих товарів, факторів сільськогосподарсь(
кого виробництва та послуг" [10, с. 104].
Ми погоджуємося з тими науковцями, які
вважають, що проводити співвідношення по(
нять аграрного і агропромислового ринків слід
в залежності від їх товарної наповнюваності [1;
13]. Так, на аграрному ринку здійснюється тор(
гівля аграрною продукцією (у необробленому
вигляді або такою, що пройшла первинну пе(
реробку), а агропромисловий ринок включає,
крім аграрної продукції, ще й ринок засобів
виробництва (сільськогосподарської техніки,
добрив, засобів захисту рослин, пально(мас(
тильних матеріалів тощо) та послуг. Оскільки
ринки аграрної продукції мають суттєві
відмінності від ринків засобів виробництва і
послуг, що входять до складу агропромисло(
вого ринку, стосовно умов функціонування,
інфраструктури, інвестування, кредитування,
регулювання, ототожнювати поняття "агарний
ринок" та "агропромисловий ринок", з нашої
точки зору, недоцільно.
Аграрний ринок пов'язаний і з ринком про(
довольчих товарів. За одним із визначень, ри(
нок продовольчих товарів — це сукупність еко(
номічних взаємовідносин щодо виробництва,
розподілу, обміну та споживання харчових
продуктів з метою задоволення в них суспіль(
них потреб та отримання доходу усіма його
суб'єктами у відповідності з роллю і значенням
виконуваних ними функцій [8].
У науковій літературі продовольчий та
аграрний ринки також часто ототожнюють.
Однак у сутності вказаних ринків є певні від(
мінності, які вимагають розмежування цих по(
нять. Так, на продовольчому ринку можуть
бути запропоновані товари, які не мають відно(
шення до сільського господарства (наприклад,
газовані напої), водночас до сільськогоспо(
дарської продукції можуть бути віднесені і не(
продовольчі товари (наприклад, корми для ху(
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доби, вовна). Проте згадані ринки мають
щільний взаємозв'язок. Так, основною метою
функціонування продовольчого ринку є безпе(
ребійне забезпечення населення країни продо(
вольством, а продукція аграрного ринку — це,
як правило, продукти харчування або сирови(
на для їх виробництва. Таким чином, рівень роз(
витку аграрного ринку визначає рівень розвит(
ку продовольчого ринку України та забезпе(
чення населення продуктами харчування.
Предметом купівлі(продажу на аграрному
ринку, як уже було сказано, виступає сільсько(
господарська продукція, властивості та особ(
ливості виробництва якої обумовлюють спе(
цифіку агарного ринку, його відмінності від
інших видів ринків. Так, аграрному ринку при(
таманні такі особливості:
— попит на сільськогосподарську продук(
цію має низьку еластичність;
— пропозиція сільськогосподарської про(
дукції характеризується циклічністю і сезонні(
стю, а також значною залежністю від природ(
но(кліматичних умов;
— сільськогосподарська продукція має
різне призначення: частина її використовуєть(
ся як сировина для подальшої переробки на
продовольство, частина без переробки надхо(
дить до споживачів, інша частина надходить до
господарств для подальшого виробництва про(
дукції (насіння, молодняк худоби тощо);
— велика кількість виробників та їх роз(
дрібненість на противагу потребам переробних
підприємств у великих партіях сировини зумов(
люють необхідність утворення ланок, які б на(
громаджували та стандартизували продукцію;
— сільськогосподарська продукція обмеже(
на в термінах реалізації, що спричиняє додаткові
проблеми транспортування й зберігання, потре(
бує добре налагодженої системи логістики [3].
Стабільність продовольчого забезпечення
визначає добробут країни, є визначальним фак(
тором розвитку економіки держави. Продо(
вольча складова є вагомим елементом еконо(
мічної безпеки країни, а аграрний ринок віді(
грає важливу роль у задоволенні потреб насе(
лення у продуктах харчування, досягненні про(
довольчої незалежності й стабільності, через
що можна стверджувати, що кінцевою метою
функціонування аграрного ринку є забезпечен(
ня продовольчої безпеки держави як не(
від'ємної складової її національної безпеки.
Визначальна роль аграрного ринку в забез(
печенні продовольчої та національної безпеки
вимагає значної уваги та підтримки з боку дер(
жави. Заходи державного регулювання аграр(
ного ринку мають бути скеровані у напрямі
Передплатний індекс 21847

створення підгрунтя для його ефективного
функціонування.
ВИСНОВКИ

Аналіз літературних джерел та існуючих
підходів до трактування поняття "аграрний
ринок" дозволяє стверджувати про складність
та багатогранність даної категорії, а кожен з
наведених підходів відображає той чи інший
аспект сутності аграрного ринку.
На нашу думку, аграрний ринок — це сис(
тема економічних відносин, зумовлених роз(
витком суспільного поділу праці, яка забезпе(
чує обмінні процеси між виробниками та спо(
живачами продукції аграрної сфери з метою
задоволення суспільних потреб.
Поняття "агарний ринок", "агропромисло(
вий ринок", "продовольчий ринок" слід розме(
жовувати. Основою для розмежування є об'єкт
економічних відносин (товар). Предметом
купівлі(продажу на аграрному ринку виступає
сільськогосподарська продукція, властивості
та особливості виробництва якої обумовлюють
специфіку агарного ринку, його відмінності від
інших видів ринків.
З огляду на те, що ефективне функціонуван(
ня аграрного ринку може забезпечити сталий
розвиток аграрного сектора економіки, продо(
вольчу та національну безпеку країни, необхі(
дно створити підгрунтя для його ефективного
функціонування. Це потребує певних заходів з
боку держави і є перспективним напрямом по(
дальших наукових досліджень.
Література:
1. Бачуріна І.В. Сутність поняття "аграрний
ринок" / І.В. Бачуріна // Економіка АПК. —
2009. — № 10. — С. 108—111.
2. Березін О.В. Проблеми формування
продовольчого ринку України: монографія /
О.В. Березін. — К.: Вища школа, 2002. — 211 с.
3. Васильчак С.В. Формування та розвиток
регіонального ринку молока і молочних про(
дуктів: монографія / С.В. Васильчак. — Львів:
НВФ "Українські технології", 2005. — 240 с.
4. Гришко В.В. Основи ринкових відносин /
В.В. Гришко, В.М. Рабштина. — Полтава: Пол(
тавський літератор, 1995. — 400 с.
5. Губський Б.В. Аграрний ринок / Б.В. Губ(
ський. — К.: Нора(прінт, 1998. — 203 с.
6. Долан Э.Дж. Рынок: микроэкономическая
модель / Э.Дж. Долан, Д. Линдсей. — СПб.:
Питер, 1992. — 496 с.
7. Економіка сільського господарства: на(
вчальний посібник / За ред. В.К. Збарського,
В.І. Мацибори. — К.: Каравела, 2010. — 280 с.

51

АГРОСВІТ № 12, 2020
8. Економічні проблеми розвитку спожив(
чого ринку продуктів харчування за сучасних
умов: звіт про НДР: № 0105U007669; кер.
Н.О. Власова; викон. М.В. Чорна. — Харків:
ХДУХТ, 2006. — 219 с.
9. Коваленко Ю.С. Наукові засади та ос(
новні тенденції формування аграрного ринку в
Україні / Ю.С. Коваленко // Економіка АПК.
— 2004. — № 3. — С. 19—29.
10. Майовець Є.Й. Теорія аграрних відно(
син: навчальний посібник / Є.Й. Майовець.
— К.: Центр навчальної літератури, 2005. —
276 с.
11. Мамчур В.А. Інституціональний капітал
як конструкт розвитку аграрного ринку /
В.А. Мамчур // Економіка АПК. — 2016. —
№ 5. — С. 93—105.
12. Маркс К. Капитал. Глава вторая. Про(
цесс обмена / К. Маркс, Ф. Энгельс. — Соч.,
т. 23. — М.: Государственное издательство по(
литической литературы, 1960. — 907 с.
13. Павленчик Н.Ф. Теоретичні основи об(
грунтування дефініції "ринок сільськогоспо(
дарської продукції" // Економіка АПК. — 2014.
— № 1. — С. 85—92.
14. Про державну підтримку сільського гос(
подарства України: Закон України / Верховна
Рада України. — К.: Парламентське видавниц(
тво, 2009. — 29 с.
15. Семчик В.І. Навчаючись, навчаю… Ви(
брані праці / В.І. Семчик. — К.: Спринт(Сервіс,
2012. — 596 с.
16. Сухий П.О. Структура, функції та ос(
новні чинники формування агропродовольчо(
го ринку / П.О. Сухий // Науковий вісник Чер(
нівецького університету. — 2013. — Вип. 655:
Географія. — 144 с.
17. Формування та розвиток підприємств
агропромислового виробництва: посіб. у питан(
нях та відповідях / За ред. П.Т. Саблука. — К.:
ІАЕ УААН, 1999. — 362 с.
References:
1. Bachurina, I.V. (2009), "The essence of the
concept of "agricultural market", Ekonomika
APK, vol. 10, pp. 108—111.
2. Berezin, O.V. (2002), Problemy formuvannia
prodovol'choho rynku Ukrainy [Problems of
formation of the food market of Ukraine], Vyscha
shkola, Kyiv, Ukraine.
3. Vasyl'chak, S.V. (2005), Formuvannia ta
rozvytok rehional'noho rynku moloka i
molochnykh produktiv [Formation and develop(
ment of the regional market of milk and dairy
products], NVF Ukrains'ki tekhnolohii, L'viv,
Ukraine.

52

4. Hryshko, V.V. (1995), Osnovy rynkovykh
vidnosyn [Fundamentals of market relations],
Poltavs'kyj literator, Poltava, Ukraine.
5. Hubs'kyj, B.V. (1998), Ahrarnyj rynok
[Agricultural market], Nora(print, Kyiv, Ukrai(
ne.
6. Dolan, E. Dzh. (1992), Rynok: mykro(
ekonomycheskaia model [Market: microeconomic
model], Pyter, St.Petersburg, Russia.
7. Zbars'kyj, V.K. and Matsybora, V.I. (2010),
Ekonomika sil's'koho hospodarstva [Agricultural
economics], Karavela, Kyiv, Ukraine.
8. Vlasova, N.O. and Chorna, M.V. (2006),
Ekonomichni problemy rozvytku spozhyvchoho
rynku produktiv kharchuvannia za suchasnykh
umov [Economic problems of consumer food
market development in modern conditions],
KhDUKhT, Kharkiv, Ukraine.
9. Kovalenko, Yu.S. (2004), "Scientific
principles and main trends in the formation of the
agricultural market in Ukraine", Ekonomika APK,
vol. 3, pp. 19—29.
10. Majovets', Ye.J. (2005), Teoriia ahrarnykh
vidnosyn [Theory of agrarian relations], Tsentr
navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
11. Mamchur, V.A. (2016), "Institutional
capital as a construct of agricultural market
development" , Ekonomika APK, vol. 5, pp.
93—105.
12. Marks, K. and Enhel's, F. (1960), Kapytal.
Hlava vtoraia. Protsess obmena [Capital. Chapter
two. Exchange process], Hosudarstvennoe
yzdatel'stvo polytycheskoj lyteratury, Moscow,
Russia.
13. Pavlenchyk, N.F. (2014), "Theoretical bases
of substantiation of definition "market of
agricultural products", Ekonomika APK, vol. 1,
pp. 85—92.
14. Verkhovna Rada of Ukraine (2009), Law of
Ukraine "On state support of agriculture of
Ukraine", Parlaments'ke vydavnytstvo, Kyiv,
Ukraine.
15. Semchyk, V.I. (2012), Navchaiuchys',
navchaiu… Vybrani pratsi [While studying, I
teach… Selected works], Sprynt(Servis, Kyiv,
Ukraine.
16. Sukhyj, P.O. (2013), "Structure, functions
and main factors of agri(food market formation",
Naukovyj visnyk Chernivets'koho universytetu.
Geography, vol. 655.
17. Sabluk, P.T. (1999), Formuvannia ta
rozvytok pidpryiemstv ahropromyslovoho
vyrobnytstva [Formation and development of
agro(industrial enterprises], IAE UAAN, Kyiv,
Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 04.06.2020 р.

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2020
УДК 316.334

В. М. Никончук,
к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,
ПВНЗ "Міжнародний економікоNгуманітарний університет імені академіка С. Дем'янчука"
ORCID ID: 0000N0003N4425N4283

DOI: 10.32702/2306(6792.2020.12.53

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ
V. Nykonchuk,
PhD in Economics, Associate Professor, Private Higher Education Establishment
"Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities"

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF INSTITUTIONALIZATION RESEARCH

Статтю присвячено аналізу еволюції теорій та концепцій інституалізації. Розкрито проблеми осмислення заN
лежності результатів функціонування економіки в цілому, її секторів, а також окремих підприємств, які приймаютьN
ся окремими економічними агентами господарських рішень від існуючих інститутів. Обгрунтовано концепції інстиN
туціоналізації як предметної області. Висвітлено проблеми інституалізації структурноNпросторових змін національN
ної економіки України. В науковому дослідженні проведено теоретикоNметодологічне переосмислення трансфорN
маційних процесів, які відбуваються в Україні.
Розкрито зародження та процес розвитку інституціоналізація. Обгрунтовано інституціоналізацію як процес вбуN
довування та поширення концепції у суспільство загалом шляхом популяризації або примушення виконання. ЗапроN
поновано формувати процес інституціоналізації як суспільно побудовані, історичні закономірності матеріальних
практик, припущень, інностей, вірувань і правил, за допомогою яких люди виробляють та відтворюють свою матеN
ріальну життєву базу, організовують час та простір і надають значення їх соціальноNекономічній реальності.
The article reveals the problems of understanding the dependence of the results of the economy as a whole, its sectors,
as well as individual enterprises, which are made by individual economic agents of economic decisions from existing
institutions. The concepts of institutionalization as a subject area are substantiated. The problems of institutionalization
of structural and spatial changes of the national economy of Ukraine are highlighted. The scientific research carried out
a theoretical and methodological rethinking of the transformation processes taking place in Ukraine.
The origin and process of institutionalization development are revealed. Although the term institutionalization has
been used for a long time, its meaning is only partially disclosed. An analysis of the scientific literature is given, according
to which this term has a vague order of use and various scholars use it more to describe those processes that are not
relevant to the process of institutionalization referring to the essence and meaning of "institution". In this context, there
is an urgent need to rethink not only the problems associated with the possibility of forming institutions conducive to
sustainable economic growth, identifying comparative advantages of different mechanisms for coordinating the actions
of economic agents, the existence of different modes of use of limited resources. and its modern interpretations.
Based on this methodological basis, the author substantiates institutionalization as a process of embedding and
disseminating a concept (eg, beliefs, norms, social role, values or behavior) in society as a whole by promoting or enforcing.
At the same time, with the development of industrialization and international economic processes, in particular the
development of TNCs, interest in institutionalism as an applied concept began to grow quite rapidly.
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It is proposed to form the process of institutionalization as socially constructed, historical patterns of material
practices, assumptions, values, beliefs and rules by which people produce and reproduce their material life base, organize
time and space and attach importance to their socioNeconomic reality.

Ключові слова: інститути, інституціалізації, концепція інституціоналізму, Google Books
Ngram Viewer, Google Books Ngram Viewer.
Key words: institutions, institutionalizations, the concept of institutionalism, Google Books
Ngram Viewer, Google Books Ngram Viewer.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Розвиток суспільно економічних відносин
незалежно від національних особливостей ви(
ражається в їх ускладненні, посиленням взає(
мозв'язків між її окремими елементами. Видо(
зміна їх характеристик роблять значний вплив
на функціонування системи загалом. Карди(
нально ускладняється об'єкт дослідження на(
ціональної економіки, водночас загострюєть(
ся необхідність її теоретичного освоєння. Без(
посередньо така необхідність обумовлена про(
блемами узгодження приватних планів окре(
мих індивідів в умовах невизначеності, коорди(
нації їх дій, розмежування прав власності, доз(
волу розподільних конфліктів у світі обмеже(
них ресурсів, визначення меж поширення
різних форм економічних організацій в цілому.
Виділені тенденції зумовлюють виникнення
різноманітних уявлень про предмет концепції
інституціоналізації та відповідних напрямків
досліджень. Нині ці напрями включають дослі(
дження відносин між людьми, що виникають з
приводу виробництва, розподілу, обміну та
споживання матеріальних благ на певній стадії
розвитку суспільно економічних відносин. Вод(
ночас вони не обмежуються тільки досліджен(
ням даних відносин. Те ж саме відноситься
щодо вивчення використання людьми обмеже(
них ресурсів для виробництва благ і їх подаль(
шого розподілу та обміну з метою споживан(
ня. У той же час рецепти економічних реформ,
розроблені на базі основних ідей цього напря(
му досліджень, показали свою неефективність
під час спроби застосування в окремих країнах.
Таким чином, актуальність цієї роботи визна(
чається тим, що перед новітньою економічною
наукою стоїть нагальна проблема осмислення
залежності результатів функціонування еконо(
міки загалом, її секторів, а також окремих
підприємств, які приймаються окремими еко(
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номічними агентами господарських рішень від
існуючих інститутів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам інституційних перетворень в
соціально(економічному розвитку України та
її регіонів присвячено значну кількість науко(
вих праць вітчизняних та зарубіжних вчених.
Зокрема, Д. Норт [8, с. 117—133; 9; 10], О. Уіль(
ямсон [7, с. 45—51], Р. Коуз [7, с. 66—76], Р.
Ріхтер [8, c. 23], Д. Ходжсон [11, c. 32], А. Грайф
[13, с. 43], Г. Демсец [13, c. 66], Е. Фуруботн [13,
c. 89], Т. Веблен і Дж. [2], Л. Лафлін [3], С. Хан(
тінгтон [12] та багато інших. Проте, попри знач(
ну кількість наукових публікацій, проблеми
інституціалізації структурно(просторових змін
національної економіки України потребують
подальших досліджень, оскільки необхідним є
постійне теоретико(методологічне переосмис(
лення трансформаційних процесів, які відбува(
ються в Україні.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є з'ясування сутнісних аспек(
тів інституалізації, її глобальних проявів та
етапів розвитку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГОО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інститути — формальні та неформальні
правила, які виконують функцію обмежень в
ситуації вибору та впорядковують відносини
між економічними агентами. В цьому контексті
є нагальна потреба переосмислення не тільки
проблем, пов'язаних з можливостями форму(
вання інститутів, що сприяють сталому еконо(
мічному зростанню, виявленням порівняльних
переваг різних механізмів координації дій еко(
номічних агентів, умов існування різних ре(
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жимів використання обмежених ресурсів, а й
можливістю визначення сутності концепції
інституціоналізації та її сучасних інтерпре(
тацій. Узагальнюючи розробленість теми дос(
лідження, слід підкреслити, що освоєння кон(
цепції інституціоналізації як предметної об(
ласті в процесі становлення як наукового на(
прямку налічує трохи більше століття та не є
сформованою у повній мірі, тому авторське
узагальнення слід почати насамперед з перших
згадок на наукових розробок, що дають змогу
надати повну ретроспективну хронологію.
Так, перші згадки інституціоналізму як
окремого інструменту та концепції з'явилися у
США в 1800—1937 роках. Одним з засновників
концепції інституціоналізації вважається Аме(
риканський економіст та соціолог Торстейн
Веблен заклав основи інституційної економіки
своєю критикою традиційної статичної еконо(
мічної теорії. Він спробував замінити концеп(
цію людей як осіб, що приймають економічні
рішення, ідеєю про те, що люди постійно страж(
дають від зміни звичаїв та інститутів. Т. Веблен
розглядав основний мотив американської еко(
номічної системи як матеріальний, а не техно(
логічний: він вважав, що ділове підприємницт(
во здійснюється для накопичення грошей, а не
для виробництва товарів. Його перша книга
"The Theory of the Leisure Class" [1], була опуб(
лікована в 1899 році. Веблен прагнув застосу(
вати еволюціонізм Дарвіна до вивчення сучас(
ного економічного життя. Промислова систе(
ма, писав він, вимагала, щоб люди були старан(
ними, ефективними і співпрацювали, в той час
як ті, хто керував діловим світом, були закло(
потані зароблянням грошей та демонстрацією
свого багатства. Їх погляди були направлені на
демонстративне споживання, як залишок хи(
жого варварського минулого. Веблен з явним
задоволенням вивчав "сучасні пережитки май(
стерності" в розвагах, моді, спорті, релігії та
естетичних смаках правлячого класу. Книга за(
цікавила літературний світ і таким чином, за(
робила Веблену репутацію соціального крити(
ка, який вийшов далеко за рамки його академі(
чного горизонту [2].
Іншим видатним вченим який працював в
часовому періоді 1800—1937 рр. і також вва(
жається одним з засновників концепції інсти(
туціоналізації вважається Джон Р. Коммонс,
який був американським економістом, педаго(
гом та соціальним дослідником. Його вважають
засновником інституціоналізму через його
інтерес до того, як інститути, включаючи проф(
спілки, уряд та бізнес, розвивалися та взаємо(
діяли в капіталістичній системі. Будучи еконо(
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містом, він розробив теорію трудової бороть(
би, в якій колективні дії профспілок призвели
б до людського поліпшення без важких
наслідків марксистської революції. Коммонс
зайняв кафедру соціології в Сіракузького уні(
верситету, де він розробив теорію про те, що
власники приватної власності використовують
свою владу, щоб посягати на права та благопо(
луччя інших. Потім Коммонс провів кілька
років, працюючи в різних урядових комісіях,
перш ніж він вступив на факультет університе(
ту Вісконсіна в 1904 році. Там, разом зі своїми
учнями, він опублікував свій класичний 11(том(
ний документальний фільм "Історія амери(
канського індустріального суспільства" (1910)
[1]. За ним пішла його найвідоміша робота
"Історія праці в Сполучених Штатах" (1918) [2],
в якій розповідається про роль профспілок, які
борються за рівність "економічних класів" ро(
бітників і власників.
Наступним видатним вченим у сфері інсти(
туціоналізму, серед викладачів якого були еко(
номісти Т. Веблен і Дж. [2], Л. Лафлін, є Уеслі
Клер Мітчелл (1874—1948 рр.) [4; 5], що також
був американським економістом. На відміну від
вищезазначених класиків ідеї Уеслі Клер
Мітчелла щодо проблематики та сутності інсти(
туціоналізму відрізнялись у контексті напряму
застосування. Автор застосував цю концепцію
для пояснення економічних процесів загалом.
Згідно з поглядами Уеслі Клер Мітчелла, у кож(
ної людини є багато інстинктів, які відрізняють(
ся від людини до людини. Поведінка людини,
обумовлена вродженими здібностями, є неро(
зумною формою поведінки. За словами Мітчел(
ла, три установи — мистецтво, письмо, мовлен(
ня і релігія — забезпечують стандартну пове(
дінку, звички, дії та мислення, які були схвалені
спільнотою і, нарешті, вбудовані в соціальний
інститут. На думку автора, соціальні інститути
є потужними агентами, які керують поведінкою
людини. Вони є втіленням минулих досягнень
людського інтелекту. Вони формують основу
для раціональної поведінки особистості.
Мітчелл проаналізував походження та розви(
ток інститутів і звичаїв та доповнив їх гроши(
ма, банківськими та трудовими проблемами. У
своїх більш пізніх дослідженнях він підкреслю(
вав фізичний аспект економічної діяльності. На
його думку, традиційна економічна теорія була
хибною, бо в ній був відсутній інституційний
підхід. Мітчелл був упевнений, що інституційний
підхід перетворить економіку в науку про людсь(
ку поведінку і в свою чергу економіка буде сприя(
ти соціальним змінам. Він вважав, що роль гро(
шей розширить сферу економічної теорії [4; 5].
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Подальші розробки концепції інституціона(
лізму пов'язані з Кларенсом Ейресом (1891—
1972 рр.) [6], що був засновником так званої
техаської школою інституційної економіки.
Айрес розвинув ідеї Торстейна Веблена з ди(
хотомією "технології" та "інститутів", щоб
відокремити винахідницький аспект від успад(
кованих аспектів економічних структур. Він
стверджував, що технологія завжди була на
крок попереду соціокультурних інститутів. На
основі аналізу праць зазначеного науковця
можна стверджувати, що К. Айрес не був
"інституціоналістом" у класичному сенсі цьо(
го терміну, оскільки він ототожнював інститу(
ти з почуттями, та, як наслідок, інститути гра(
ли лише залишкову роль у цій теорії розвитку,
основним центром якої була теорія технології.
Айрес перебував під сильним впливом Ф. Геге(
ля, установи для К. Айреса виконували друго(
рядну роль. К. Айрес розробив теорію "інсти(
туційного відставання", згідно з якою техно(
логічні зміни неминуче утримували економічні
технології на крок попереду успадкованих соц(
іокультурних інститутів. Процес "інституційної
еволюції", який передбачав К. Айрес, полягав
в тому, що технологічні зміни викликаються
сплесками інстинктивної винахідницької
активності інновацій в технологічних процесах,
але успадковані соціально(економічні структу(
ри будуть неадекватними до цих змін. З посту(
пово, подібно льодовику, успадковані устано(
ви в кінцевому підсумку відреагують на нові
технології, але на той час, коли вони присто(
суються, наступний раунд винахідницької
активності буде просуватися далі, підтримую(
чи тим самим постійне відставання і, отже, не(
узгодженість між соціальними структурами і
економічними технологіями [6].
Подальші доповнення концепції інститу(
ціоналізму пов'язані з Гербертом Олександром
Саймоном (1916—2001 рр.) [7], який був амери(
канським політологом, чиї дослідження охоп(
лювали галузі когнітивної психології, інформа(
тики, державного управління, економіки, ме(
неджменту, філософії та соціології. Маючи
майже тисячу цитованих публікацій, він є од(
ним з найвпливовіших соціологів двадцятого
століття. Г. Саймон був відомий своїми дослід(
женнями з інституціоналізації виробництва.
Він визначив, що внутрішня організація фірм та
їх зовнішні бізнес(рішення не відповідають нео(
класичній теорій "раціонального" прийняття
рішень. Г. Саймон в основному зосередився на
питанні прийняття рішень у рамках поведінки,
яке він назвав "обмеженою раціональністю".
"Раціональна поведінка" в економіці означає,
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що індивіди максимізують свою функцію ко(
рисності при обмеженнях, з якими вони стика(
ються (як(от: обмеження бюджету, обмежений
вибір і т. д.) у гонитві за своїми особистими інте(
ресами. Обмежена раціональність була цент(
ральною темою в його дослідженнях, бо абсо(
лютно раціональні рішення часто нездійсненні
на практиці через нерозв'язності природних
проблем рішення і обмежених обчислювальних
ресурсів, доступних для їх вирішення. У широ(
кому сенсі Г. Саймон намагався замінити по(
няття раціональність економічної людини та(
кою раціональною поведінкою, яка є сумісною
з доступом до інформації та обчислювальними
можливостями, якими насправді мають орга(
нізми, включаючи людину, в тих середовищах,
в яких такі організми існують [7].
Водночас з розвитком індустріалізації та
міжнародними економічними процесами, зок(
рема розвитком ТНК інтерес до інституціона(
лізму як до прикладної концепції досить швид(
ко почав зростати. В другій половині двадця(
того століття з'явилась значна кількість нау(
ковців, які не просто зацікавились цією пробле(
матикою, проте зробили значний внесок у цей
напрям наукового знання. З причин значної
кількості наукових опрацювань, що відносять(
ся до області інституціональної економіки,
нами було застосовано спеціальний інструмент,
що дозволяє ідентифікувати та систематизува(
ти наявні наукові праці за ключовими словами.
Так, нами було використано Google Books
Ngram Viewer — це онлайнова пошукову сис(
тема, яка відображає частоти будь(якого набо(
ру пошукових рядків, розділені комами, вико(
ристовуючи ключові слова, що зустрічаються
в джерелах, надрукованих між 1500 і 2008 ро(
ками в текстових корпусах Google англійською,
китайською, французькою, німецькою, іври(
том, італійською, російською або іспанською.
Програма може шукати одне слово або фразу.
З причин значної кількості науковців, які в
своїх дослідженнях посилаються на інститу(
ціоналізм нами було систематизовано найбільш
релевантні теоретичні конструкції, що акцен(
тують увагу на різних аспектах процесу
інституціоналізації. Так, одним науковців
який поклав початок новій інституційній теорії
є Д. Норт [9]. У монографії "Інституційні зміни
американської економічної історії" (1971 р.), у
співавторстві з Л. Девісом, і в монографії "По(
встання західного світу" (1973 р.), у співав(
торстві з Робертом Томасом, автор почав своє
дослідження ролі прав та інституціоналізації в
політико(економічній сфері розвитку. Так,
Д. Норт був одним з перших, хто дав загальне
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визначення поняттю "інститут" та "інституціо(
налізація".
На думку автора, інститути — це ті структу(
ри, які найбільш важливі в соціально(еко(
номічній сфері, які структурують взаємодію між
людьми. Мова, гроші, закон, системи ваг і захо(
ди, правила поведінки фірм (і інші організації),
таким чином, є інститутами. У своїх досліджен(
нях автор акцентує увагу на тому, що інститути
обмежують та підтримують поведінку. Існуван(
ня правил має на увазі обмеження. Однак таке
обмеження може відкрити можливості: воно
може дозволити вибір і дії, які інакше не існува(
ли б. Наприклад: правила мови дозволяють нам
спілкуватися; правила дорожнього руху допо(
магають легше і безпечніше рухатися; верховен(
ство закону може підвищити особисту безпеку.
Регулювання не завжди є протилежністю сво(
боди, це може бути його союзник.
Іншим автором, який також безпосередньо
розкриває зміст та значення інститутів є
Д. Ходжсон, що розглядає інститути як систе(
му правил. У своїх дослідженнях автор акцен(
тує увагу на тому, що правило — передається
суспільством тільки в загальноприйнятій нор(
мативній забороні та має іманентно норматив(
ний характер, який в обставинах X робить Y".
Це означає, що для того, щоб бути ефективним,
правило повинно бути закладено в звичаї або
звички. Прості укази не обов'язково є прави(
лами в цьому сенсі. Звички і звичаї допомага(
ють надати нормативного статусу правилу, яке
може допомогти новим законом вступити в
силу. Водночас автор зазначає, що в цьому кон(
тексті правила соціальної взаємодії та норми
постійно змінюються [7].
Ще одним автором, який є також став
одним з новітніх класиків інституціоналізму, є
С. Хантінгтон [12]. Інститути, за словами С.
Хантінгтона, є "стабільними, цінними, повто(
рюваними моделями поведінки" крім того, ус(
танови можуть посилатися на механізми, які
керують поведінкою групи осіб у цьому співто(
варистві. Більш того, на думку автора устано(
ви ототожнюються з соціальною метою, що
виходить за межі індивідуумів намірів, за до(
помогою посередництва правил, що регулюють
життєву поведінку. В своїх дослідженнях ав(
тор підкреслює, що термін "інститут" зазвичай
застосовується як до неформальних правил,
таких як звичаї або моделі поведінки, важливі
для суспільства, так і до конкретних формаль(
них правил, створеним такими структурами, як
уряд і державні служби. Первинні або мета(
інстітути — це такі інститути, як сім'я, які до(
сить широкі, щоб охопити інші інститути.
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Вищезазначені авторські опрацювання ста(
ли основною для подальших наукових опрацю(
вань в цій сфері. Певним чином з вище зазначе(
них опрацювань і починаються новітні інтерп(
ритації та розгалуження інституціоналізму.
Слід відзначити, що після обгрунтування по(
няття "інститут" дало потужний поштовх до по(
дальшого розвитку інституціоналізму. Так на
основі робіт таких класиків як: Д. Норт [8, с.
117—133; 8; 9], О. Уільямсон, Р. Коуз [8, с. 66—
76], Р. Ріхтер [9, c. 23], Д. Ходжсон [11, c. 32],
А. Грайф [12, с. 43], Г. Демсец [2, c. 66] було роз(
роблено такі нові поняття та категорії інсти(
туціоналізму.
Так, серед науковців таких науковців як,
Tornquist K., Goffman E., Aggarwal R., Goodell J.,
Бендукидзе К., Юдкевич М., Кузьминов Я., Де(
ментьев В., Аузан А., Никишина Е., набуло ши(
рокого поширення виявлення та систематизації
властивостей інститутів, що в цілому зводять(
ся до таких. По(перше, задоволення конкрет(
них потреб. Так, наприклад, кожна установа
задовольняє певним потребам. Сім'я задоволь(
няє потребу контролювати репродуктивні
функції, соціалізувати дітей та забезпечувати
економічну безпеку своїх членів, в той час як
уряд задовольняє потребу підтримувати поря(
док у суспільстві, захищати суспільство від
зовнішніх загроз та приймати закони. По(дру(
ге, абстрактність. Інститути носять абстракт(
ний характер. Вони не відчутні. Наприклад,
шлюб не можна зберігати в музеї, не можна
оцінювати релігію або зважувати війну. По(
третє, це культурні символи. Усі інститути ма(
ють культурні символи. Символи можуть бути
як матеріальними, так і нематеріальними. Краї(
на має прапор, емблему, державний гімн як
символ. Школа може мати свій власний прапор,
форму одягу тощо. По(четверте, універ(
сальність. Наприклад, економічні інститути
універсальні. Вони існують у всіх суспільствах
і були виявлені на всіх етапах суспільного роз(
витку. По(п'яте, соціальний характер. Інститу(
ти, створюються завдяки колективній діяль(
ності людей. Вони, по суті, є соціальними за
своєю природою. Адже інститути є продуктом
світських і повторюваних форм соціальних
відносин індивідів. По(шосте, інститути є кон(
тролюючими механізмами. Такі інститути, як
релігія, мораль, держава, державне законодав(
ство, законодавство, тощо. Ці механізми збе(
рігають громадський порядок і надають йому
стабільність. Установи подібні колесам, на яких
людське суспільство рухається до бажаного
місця призначення. По(сьоме, ригідність.
Інститути зазвичай не піддаються раптовим або
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швидких змін. Зміни в них відбуваються по(
вільно і поступово. Багато установ жорсткі та
стійкі. Згодом вони стають консервативними
елементами суспільства. Приклад — каста, ре(
лігія тощо. Але під тиском або обставинами
вони також зазнають змін. По(восьме, взаємо(
пов'язаність. Установи, хоча й досить різно(
манітні, взаємопов'язані. Розуміння одного
інституту потребує розуміння інших пов'яза(
них установ. Релігійні, моральні, освітні, по(
літичні, економічні та інші інститути по суті
взаємопов'язані.
Окрім значної кількості наукових публі(
кацій щодо функцій інститутів, починаючи з
2000 року набуло широкого поширення дослі(
дження видів інститутів. Серед авторів, які в
своїх роботах акцентували увагу саме на уза(
гальнені видів інститутів, слід виділити такі:
Scott W., Hodgson G., Wolfe D., Boliari N.,
Greenwood R., Fisher M., Mеnard C. Слід відзна(
чити, що роботи зазначених вчених дозволили
значно розвинути інституціоналізм як цілісну
концепцію за рахунок узагальнення видів
інститутів, які на сьогодні зводяться до таких:
ексклюзивні інститути, що включають у себе
питання власності, релігії та шлюбу та відбу(
ваються несвідомо; прийняті інститути, до них
відносяться бізнес та кредитні установи, які
пов'язані з прибутком та економікою, отже,
свідомо створені; базові інститути ті, які вва(
жаються важливими для підтримання гро(
мадського порядку в суспільстві. Сімейні інсти(
тути, політичні інститути, навчальні заклади,
релігійні інститути тощо; дочірні установи, ці
інститути трохи складні в тому сенсі, що вони
не обов'язково так важливі для підтримання
громадського порядку.
Іншою важливою категорією, розуміння
якої було розширено в період 2000(х років це
функції інституцій. Серед науковців, які в своїх
роботах акцентували увагу саме на узагаль(
ненні функцій інституцій, можна виділити та(
ких: Renner K., Miller S., Keohane R, Деревянко
В., Матусевич В. Базуючись на наукових опра(
цюваннях зазначених науковців, функції інсти(
тутів можна звести до таких: інститути спро(
щують дії та роботу людини; інститути дають
можливість контролювати суспільство та лю(
дей, які його складають; завдяки інститутам
кожній людині призначається роль, в залеж(
ності від якої вона може досягти та регулюва(
ти свій статус; інститути допомагають підтри(
мувати порядок в суспільстві; інститути діють
як стимулятори, надаючи необхідну свободу;
інститути створіть гармонію та єдність серед
членів суспільства.
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Саме в цей період часу з'являються спроби
ввести у науковий оббіг поняття інституціона(
лізація, як похідної від функцій, та властивос(
тей інститутів. Серед авторів, що у своїх без(
посередньо акцентують увагу на інституціона(
лізації досить небагато, а саме: Tolbert P.S.,
Zucker L.G., Machado(da(Silva C.L., Zilber T.,
Holmqvist M.
Так, наприклад, Е. Роджерс у цій відомій
книзі "Дифузія інновацій" визначає інститу(
ціоналізацію як "ступінь, в якій інновація про(
довжує використовуватися з плином часу після
закінчення програми поширення". Розуміння
інституціоналізації на мікрорівні демонструє
Р. Selznick. На думку автора, процес наповнен(
ня організацій цінностями, що виходять за рам(
ки технічних вимог, що виявляють прихильність
та лояльність серед членів організації, є інсти(
туціоналізація.
Слід відзначити, що термін інституціоналі(
зація також використовувався в політичному
сенсі для застосування до створення або орга(
нізації урядових установ або конкретних
органів, відповідальних за нагляд або реаліза(
цію політики, наприклад, у сфері соціальної
сфери або економічного розвитку. Як соціаль(
но(політичне явище в період промислової ре(
волюції в Європі багато країн пережили період
"інституціоналізації", в ході якого роль су(
спільства в суспільстві значно розширилася та
зросла, особливо в тих сферах, які раніше роз(
глядалися як приватна сфера. Інституціоналі(
зація також часто розглядається як важлива
частина процесу модернізації в країнах, що
розвиваються, що знову передбачає розширен(
ня та поліпшення організації державних струк(
тур.
ВИСНОВКИ

Узагальнення наукової літератури свідчить,
що термін інституціоналізація використовував(
ся у різні періоди розвитку країн світу як важ(
лива частина процесу модернізації в країнах,
що розвиваються, що знову передбачає розши(
рення та поліпшення організації державних
структур.
За останні десять років сама система євро(
пейських інститутів, тобто правил та норм,
значно розширила свій вплив на економіку Ук(
раїни. Тому, на нашу думку, процес інституці(
оналізації повинен формуватися як суспільно
побудовані, історичні закономірності матері(
альних практик, припущень, цінностей, віру(
вань і правил, за допомогою яких люди вироб(
ляють та відтворюють свою матеріальну жит(
тєву базу, організовують час та простір і нада(
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ють значення їх соціально(економічній реаль(
ності.
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ASSESSMENT OF FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF FORENSIC ECONOMIC
EXAMINATION OF THE COSTS OF THE ENTERPRISE

У статті проведено оцінку факторів впливу на ефективність судовоNекономічної експертизи витрат діяльності
підприємства. Для цього виокремлено ряд факторів впливу на ефективність судовоNекономічної експертизи витрат
діяльності підприємства, а саме: рівень кваліфікації експерта, рівень пізнання експертом нормативноNправової бази
щодо витрат діяльності підприємства, правильність формулювання експертних завдань та визначення об'єктів доN
слідження; порядок ведення підприємством, що перевіряється, обліку витрат, їх документування та ін. Для оцінки
факторів впливу на ефективність судовоNекономічної експертизи витрат діяльності підприємства застосовано метод
експертних оцінок, в основі якого лежить експертне опитування та визначаються фактори, важливі для ефективN
ності судовоNекономічної експертизи витрат діяльності підприємства загалом та за конкретною справою за шкалою:
3 — велике значення, 2 — помірне значення, 1 — слабке значення. В результаті проведеної оцінки визначено, що
важливими факторами впливу на зазначеному етапі є відповідність визначених необхідних матеріалів для перевірки
обсягу вилучених документів у підприємства, що перевіряється; повнота визначення матеріалів справи, що підлягаN
ють перевірці; правильність постановки питань експерту (без порушень меж компетенції).
The article evaluates the factors influencing the effectiveness of forensic economic examination of the costs of the
enterprise. To do this, a number of factors influencing the effectiveness of forensic economic examination of the costs of
the enterprise, namely: the level of qualification of the expert, the level of knowledge of the legal framework on the costs
of the enterprise, the correct formulation of expert tasks and identification of research objects; the procedure for keeping
the audited enterprise, accounting for costs, their documentation, etc. To assess the factors influencing the effectiveness
of forensic economic examination of the costs of the enterprise used the method of expert assessments, which is based on
expert survey and identifies factors important for the effectiveness of forensic examination of the costs of the enterprise
as a whole and in a particular case on a scale: 3 — large value, 2 — moderate value, 1 — weak value. As a result of the
assessment it was determined that the important factors of influence at this stage are the compliance of the identified
necessary materials to verify the amount of seized documents from the enterprise being inspected; completeness of
determination of case materials subject to inspection; the correctness of the expert's questions (without violating the
limits of competence). The necessity in development and systematization of lists of standard tasks of forensic economic
examination of expenses of activity of the enterprise and also the documentation which is necessary for providing to the
expert for check is proved. The list of tasks which can be set to the expert for the decision at carrying out of research of
expenses of activity of the enterprise is developed. The list of documents provided to the expert in resolving the issues
related to the study of the costs of the enterprise is systematized. It is determined that the most important aspect in

60

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2020
ensuring the effectiveness of forensic economic examination of the costs of the enterprise is the correct setting of expert
tasks and identification of documents required by an expert economist for research, therefore developed detailed lists of
typical tasks of such examination and necessary documentation.

Ключові слова: судово?економічна експертиза, фактори впливу, ефективність судово?еко?
номічної експертизи, оцінка факторів впливу, етапи оцінки.
Key words: forensic economic examination, factors of influence, efficiency of forensic economic
examination, assessment of factors of influence, stages of assessment.

ВСТУП

МЕТА СТАТТІ

Витрати супроводжують будь(яку діяль(
ність підприємства і є запорукою її ефективно(
го функціонування. Проведений аналіз стати(
стичних даних свідчить про зростання обсягів
операційних та загальних витрат підприємств
України, що також призводить до зростання
навмисних чи випадкових викривлень ведення
обліку і відображення сум витрат у фінансовій
та податковій звітності. Тому поширеною є
практика проведення судово(економічних
експертиз витрат діяльності підприємств з ме(
тою виявлення документального підтверджен(
ня фактів викривлення витрат, та надання суду
(слідству) експертного висновку щодо їх об(
грунтування.
Водночас варто зазначити, що на ефек(
тивність судово(економічної експертизи ви(
трат діяльності підприємства впливає безліч
різноманітних факторів, які мають як контро(
льований, так і неконтрольований характер.
Аналіз цих факторів, передусім, дозволить про(
стежити умови провадження судово(економі(
чної експертизи в залежності від створених
умов, а також допоможе своєчасно нівелюва(
ти чи мінімізувати негативні та підсилити по(
зитивні наслідки впливу таких факторів.

Метою статті є оцінка факторів впливу на
ефективність судово(економічної експертизи
витрат діяльності підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання теорії та практики судово(еконо(
мічних експертиз витрат діяльності під(
приємств розглядали такі науковці: Базась
М.Ф. [1], Швець В.Є. [6], Нафиев С.Х. [3], Ха(
мидуллина Г.Р. [3], Понікаров В.Д. [4; 5], Капу(
стян О.С. [2] та ін. Проте й досі потребують ви(
вчення фактори впливу на ефективність судо(
во(економічної експертизи витрат діяльності
підприємства, що вказує на актуальність обра(
ної теми дослідження.
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У результаті проведеного дослідження
встановлено, що загальна ефективність судо(
во(економічної експертизи витрат діяльності
підприємства залежить від ефективності такої
експертизи на кожному з її етапів. Таким чи(
ном, можна виділити ряд факторів впливу на
ефективність судово(економічної експертизи
витрат діяльності підприємства. Зокрема до
них можна віднести: рівень кваліфікації екс(
перта, рівень пізнання експертом нормативно(
правової бази щодо витрат діяльності підприє(
мства, правильність формулювання експерт(
них завдань та визначення об'єктів досліджен(
ня; порядок ведення підприємством, що пере(
віряється, обліку витрат, їх документування та
ін.
Визначивши фактори впливу на ефектив(
ність судово(економічної експертизи витрат
діяльності підприємства, потрібно оцінити цей
вплив, та визначити, які з факторів мають най(
більше значення для підвищення ефективності
такої експертизи. Для цього застосовано метод
експертних оцінок, в основі якого лежить екс(
пертне опитування та визначаються фактори,
важливі для ефективності судово(економічної
експертизи витрат діяльності підприємства
загалом та за конкретною справою за шкалою:
3 — велике значення, 2 — помірне значення, 1 —
слабке значення.
Результати опитування десяти експертів,
якими виступали працівники контролюючих
органів та служб внутрішнього контролю
суб'єктів господарювання реального сектору
економіки узагальнено у таблицях 1 та 2.
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Таблиця 1. Результати обробки анкети для визначення факторів впливу
на ефективність судовоFекономічної експертизи витрат діяльності підприємства
загалом та за конкретною справою

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3.
5
5.1
5.2
6
6.1

2
Особливості діяльності підприємства, що перевіряється
Основні види та обсяги діяльності підприємства
Рівень автоматизації ведення обліку на підприємстві
Рівень професійних вмінь та навиків працівників облікового
апарату та працівників керівних посад
Якість документування діяльності підприємства
Особливості облікової політики підприємства
Обсяги та класифікації витрат діяльності підприємства
Кількість працівників підприємства
Середній бал
Діяльність суду чи досудового слідства на підготовчому
етапі
Правильність постановки питань експерту (без порушень
меж компетенції)
Повнота визначення матеріалів справи, що підлягають
перевірці
Відповідність визначених необхідних матеріалів для
перевірки обсягу вилучених документів у підприємства, що
перевіряється
Визначення найбільш компетентного експерта для
вирішення поставлених питань
Координація діяльності експерта
Граничні терміни виконання перевірки
Середній бал
Рівень компетенції експерта-економіста при вирішенні
поставлених питань
Проходження експертом атестації
Знання загальної та конкретної (щодо формування витрат
діяльності підприємств) нормативно-правової бази
Досвід у вирішенні подібних завдань, достатня кількість
вирішених експертних прецедентів
Вміння експерта послідовно та якісно документувати свої
висновки
Зацікавленість експерта у вирішенні поставлених завдань
Особисті якості експерта-економіста
Середній бал
Мотивація експерта-економіста при вирішенні поставлених
питань
Висока заробітна платня
Матеріальне преміювання за якісно та швидко виконану
роботу
Преміювання за якісно та швидко виконану роботу шляхом
надання пільг та відпусток експертам
Середній бал
Правильно обрані експертні методики
Якісне планування перевірки
Складання алгоритмів дослідження
Середній бал
Якість наданого експертного висновку
Використання експертного висновку як доказу у суді
Середній бал

Як показують результати проведеного до(
слідження, на думку експертів, найбільш важ(
ливим фактором щодо підвищення ефективності

62

Слабка -1

Помірна - 2

Велика - 3

Слабка -1

Фактори середовища

Велика - 3

№
п/п

Помірна - 2

Важливість для ефективності судовоекономічної експертизи
за конкретною
вцілому
справою

Кількість відповідей експертів
4
5
6
7
Х
Х
Х
Х
6
2
6
4
5
1
6
3
3
6
3
3

8
Х
0
1
4

4
2
7
2
6,17
Х

4
5
3
4

2
3
0
4

Х

8

3
Х
2
4
1

4
3
2
4

1
2
0
2

Х

5
5
8
4
7,15
Х

Х

Х

2

0

9

1

0

9

1

0

9

1

0

10

0

0

10

0

0

5

5

0

6

4

0

4
4
7,95
Х

5
6

1
0

5
6

1
0

Х

Х

4
4
8,05
Х

Х

Х

6
8

3
2

1
0

6
9

3
1

1
0

4

6

0

6

4

0

3

5

2

5

3

2

3
3
7,0
Х

4
6

3
1

3
5

3
1

Х

Х

4
4
7,35
Х

Х

Х

5
8

4
2

1
0

5
8

4
2

1
0

3

6

1

3

6

1

Х
2
7

Х
0
1

Х
2
7

Х
0
1

Х
2

Х
1

Х
2

Х
1

7,4
Х
8
2
7,35
Х
7
7,8

7,4
Х
8
2
7,35
Х
7
7,8

судово(економічної експертизи є діяльність
суду чи досудового слідства на підготовчому
етапі, що в свою чергу передбачує такі фактори:
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правильність постановки питань ек(
сперту (без порушень меж компетенції);
повнота визначення та вилучення
у підприємства матеріалів справи, що
підлягають перевірці;
визначення найбільш компетент(
ного експерта для вирішення постав(
лених питань;
координація діяльності експерта;
встановлення граничних термінів
виконання перевірки.
У свою чергу серед зазначених фак(
торів, найголовнішими, згідно з екс(
пертними оцінками слід вважати саме
правильну постановку питань експер(
ту(економісту та визначення доку(
ментів, необхідних для дослідження.

Таблиця 2. Результати експертного опитування
впливу факторів на ефективність
судовоFекономічної експертизи витрат
діяльності підприємства

№
з/п
1
2
3
4
5
6

Фактори

Особливості діяльності підприємства, що
перевіряється
Діяльність суду чи досудового слідства на
підготовчому етапі
Рівень компетенції експерта-економіста
при вирішенні поставлених питань
Мотивація експерта-економіста при
вирішенні поставлених питань
Правильно обрані експертні методики
Якість наданого експертного висновку

Важливість для
ефективності судовоРівень
економічної експертизи
важливості
за
(D = A*B)
вцілому
конкретною
(А)
справою (В)
6,17

7,15

44,12

7,95

8,05

64,00

7,00

7,35

51,45

7,4

7,4

54,76

7,35
7,8

7,35
7,8

54,02
60,84

Таблиця 3. Перелік завдань, що можуть бути поставлені
експерту на вирішення у проведенні дослідження витрат
діяльності підприємства
Групи завдань судово-економічної
експертизи витрат діяльності
підприємства
1
1. Встановлення документальної
обгрунтованості витрат, пов’язаних
з одержанням, зберіганням,
виготовленням, реалізацією
товарно-матеріальних цінностей, у
тому числі грошових, основних
засобів, надання послуг

2. Визначення розміру збитку
завданого державі, самому
підприємству або іншим
господарюючим суб’єктам в
результаті вчинення
правопорушення
3. Встановлення документальної
обгрунтованості витрат, пов’язаних
з нарахуванням та виплатою
заробітної плати, інших виплат,
відрахувань на соціальні заходи
4. Встановлення правильності
відображення витрат у податковому
обліку

Конкретні завдання судово-економічної експертизи витрат діяльності підприємства
2
1.1. Встановлення фактів віднесення на зменшення або збільшення собівартості продукції (робіт,
послуг) сум, які не мають прямого відношення до собівартості
1.2. Встановлення правильності списання фактичних матеріальних цінностей, витрат на їх закупівлю і
списання на окремі види калькуляційної одиниці
1.3. Встановлення фактів списання на собівартість витрат, які не належать до матеріалів, що
використовуються у
виробництві, тобто тих, які використовуються за проведення будівельних і ремонтних робіт загального
виробничого призначення
1.4. Встановлення достовірності визначення розміру фактичних витрат виробництва одиниці продукції
1.5. Встановлення обгрунтованості списання відхилень від облікових цін за матеріалами
2.1. Встановлення розміру матеріальної шкоди, що виникла в результаті нестачі матеріальних
цінностей
2.2. Встановлення розміру збитків, що виникли в результаті розкрадання, нестачі, знищення (псування)
матеріальних цінностей
2.3. Встановлення розміру нестачі грошових коштів
3.1. Встановлення документального обгрунтування витрат на заробітну плату, інші виплати а також
відрахування на соціальні заходи
3.2.Встановлення наявності та причин необ’єктивного відтворення в звітах обсягів виробничої
діяльності, виконуваної роботи, кількості виготовленої продукції

4.1. Встановлення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку витрат за
фінансово-господарськими операціями, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток
4.2. Встановлення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку
податкового кредиту та податкових зобов’язань за фінансово-господарськими операціями, що
підлягають оподаткуванню податком на додану вартість
5.1 Встановлення реальності розміру витрат порівняно з потребами та можливим максимальним
5. Розслідування понаднормових
розміром
витрат
5.2 Встановлення відповідності фактичних витрат плановим
6. Встановлення фактів включення у витрати виробництва витрат, які покриваються згідно з чинним законодавством за рахунок спеціальних
джерел (фондів економічного стимулювання, ремонтного та спеціальних фондів і цільового фінансування), а також завищення або заниження
за станом на кінець звітного періоду величини залишків резервів, що утворюються за рахунок витрат за основною діяльністю
7.1. Встановлення фактів формування витрат відповідно до обраної облікової політики підприємства,
7. Встановлення недоліків в
яка суперечить нормам законодавчих і нормативних актів
організації бухгалтерського обліку
та контролю, які сприяли або могли 7.2. Встановлення достовірності відображення витрат на відповідних банківських рахунках
7.3. Встановлення своєчасності, повноти та достовірності
сприяти викривленню
відображення у бухгалтерському обліку витрат, що відносяться до відповідних звітних періодів
витрат діяльності підприємства
7.4. Встановлення економічної доцільності складу витрат на виготовлення кожного виду продукції
7.5. Встановлення правильності нараховується зносу за основними засобами, нематеріальними
активами і МШП
7.6. Встановлення правомірності віднесення на витрати виробництва (обігу) фактичних сум витрат на
ремонт основних засобів, відрядження, рекламу, оплату інформаційних, консультаційних послуг, а
також інших витрат
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Таблиця 4. Перелік документів, що надаються експерту при вирішенні поставлених питань
щодо дослідження витрат діяльності підприємства
Група документів
Документ
Документи, що
статутні документи
створюються на наказ про облікову політику
підприємстві
накази, розпорядження, пояснювальні записки
нормативи витрат, норми використання сировини і матеріалів, калькуляції по
статтям витрат, кошториси витрат за елементами, інші розрахунки
положення про оплату праці
колективний договір
штатний розклад, посадові інструкції, табелі обліку робочого часу
договори матеріальної відповідальності, зразки підписів матеріально
відповідальних осіб
графіки виробничих процесів
графіки проведення ремонтів
Первинні
лімітно-заборні картки
документи
акти вибуття малоцінних та швидкозношуваних
предметів
акт на списання інструментів
особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв
акт-вимога на заміну матеріалів
накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
картка складського обліку матеріалів
накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей
акт про витрату давальницьких матеріалів
інвентарний опис товарно-матеріальних цінностей
листок обліку простоїв
накопичувальна картка обліку виробітку і заробітної плати
подорожній лист вантажного автомобіля
подорожній лист службового легкового автомобіля
товарно-транспортна накладна
рапорт-наряд про роботу будівельної машини (механізму)
рапорт про роботу будівельної машини (механізму)
подорожній лист будівельної машини
касові ордери, звіти касира тощо
акти інвентаризації, інвентаризаційні описи, протоколи інвентаризаційної
комісії
акти виконання робіт, наданих послуг
акти про брак
бухгалтерські довідки
Аналітичні
відомість обліку видачі спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв
документи
матеріальний звіт
розрахунково-платіжна відомість
розрахункова відомість
журнал обліку роботи будівельних машин
розрахунки собівартості браку
відомість результатів інвентаризації
відомість нарахування амортизації
відомість 5.1
Синтетичні
журнал 5 або 5А
документи
Головна книга
в частині рахунків 23 «Виробництво», 80 «Матеріальні витрати», 81
«Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83
«Амортизація», 84 «Інші операційні
витрати», 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92
«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної
діяльності», 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші
витрати», 98 «Податок на прибуток», 99 «Надзвичайні витрати»
Звітність
баланс в частині незавершеного виробництва
звіт про фінансові результати, а саме рядочки 040 «Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг)», 070 «Адміністративні витрати», 080
«Витрати на збут», 090 «Інші операційні витрати», 140 «Фінансові витрати»,
150 «Втрати від участі в капіталі», 160 «Інші витрати», 180 «Податок на
прибуток від звичайної діяльності», 205 «Надзвичайні витрати», 230
«Матеріальні витрати», 240 «Витрати на оплату праці», 250 «Відрахування на
соціальні заходи», 260 «Амортизація», 270 «Інші операційні витрати»
Акти перевірки
акти внутрішнього аудиту
інших суб'єктів
акти зовнішнього аудиту
контролю,
акти ревізій
пояснення і
акти податкових перевірок
заперечення до них пояснення і заперечення до актів перевірки сторін у справі або третіх сторін
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Типова форма
не встановлена
не встановлена
не встановлена
не встановлена
не встановлена
не встановлена
не встановлена
не встановлена
не встановлена
не встановлена
форма №М-8, М-9,М-28, М- 28а
форма №МШ-4
форма №МШ-5
форма №МШ-5
форма №МШ-6
форма №М-10
форма №М-11
форма №М-12
форма №М-20
форма №М-23
форма №М-21
форма №П-16
форма №П-55 та П-56
форма №2
форма №3
форма №1-ТН
форма №ЕСМ-4
форма №ЕСМ- 3
форма №ЕСМ-2
форма КО-1, КО-2 і ін.
форма №інв-4, інв-5, інв-6, інв-8, інв9, інв-10, інв-11
не встановлена
не встановлена
не встановлена
форма №МШ-7
форма №М-19
форма №П-49
форма №П- 51
форма №ЕСМ-6
не встановлена
не встановлена
не встановлена
затверджено наказом МФУ від
29.12.2000р. №356
головна книга

форма №1
форма №2

Встановлено нормативами
відповідних контролюючих органів

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2020
За даними таблиці 1 встановлено, що важ(
ливими факторами впливу на зазначеному етапі
є відповідність визначених необхідних матері(
алів для перевірки обсягу вилучених доку(
ментів у підприємства, що перевіряється; по(
внота визначення матеріалів справи, що підля(
гають перевірці; правильність постановки пи(
тань експерту (без порушень меж компетенції).
Отже, за результатами проведеного дослі(
дження визначено та систематизовано основні
фактори впливу на ефективність судово(еконо(
мічної експертизи витрат діяльності підприєм(
ства.
Як видно з таблиці 2, найбільший рівень
важливості (64,0) для ефективності судово(еко(
номічної експертизи має діяльність суду чи до(
судового слідства на підготовчому етапі.
Таким чином, доведено, що найбільший
вплив на ефективність експертизи має правиль(
не та своєчасне визначення її завдань та об'єк(
тів.
Виходячи з вищесказаного, постає не(
обхідність у розробці та систематизації пе(
реліків типових завдань судово(економічної
експертизи витрат діяльності підприємства а
також документації, яку необхідно надати ек(
сперту для перевірки. Зокрема у таблиці 3 ав(
тором визначено та згруповано такі завдання.
Зазначені у таблиці 3 питання, що можуть
бути поставлені експерту при проведенні судо(
во(економічної експертизи витрат діяльності
підприємства, для їх вирішення потребують до(
кументів, перелік яких узагальнено автором у
таблиці 4.
Розроблений у таблиці 4 перелік докумен(
тації судово(економічної експертизи витрат
діяльності підприємства спрощує процес виз(
начення необхідних об'єктів дослідження за
конкретною справою.
Таким чином, встановлено, що важливими
факторами впливу на ефективність судово(еко(
номічної експертизи витрат діяльності під(
приємства на зазначеному етапі є відповідність
визначених необхідних матеріалів для пере(
вірки обсягу вилучених документів у підприє(
мства, що перевіряється; повнота визначення
матеріалів справи, що підлягають перевірці;
правильність постановки питань експерту (без
порушень меж компетенції).
Доведено, що найбільш важливим аспектом
у забезпеченні ефективності судово(еконо(
мічної експертизи витрат діяльності підприєм(
ства є правильна постановка експертних зав(
дань та визначення документів, потрібних екс(
перту(економісту для дослідження, у зв'язку з
чим розроблено детальні переліки типових зав(
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дань такої експертизи та необхідної докумен(
тації.
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THREATS OF INFORMATION SECURITY AND PROTECTION OF INFORMATION
AS A COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
У статті розкривається сутність захисту інформації та інформаційної безпеки сільськогосподарських підприємств.
Розглянуто один з найважливіших елементів, від стану якого залежить ступінь захисту інформації в системі сільськоN
господарських відносин — інформаційну безпеку. Встановлено, що інформаційна безпека є однією з найголовніших
складових економічної безпеки сільськогосподарських підприємств і займає одне із провідних місць досліджень вітчизN
няних науковців. Виокремлено проблемні питання щодо забезпечення інформаційної безпеки сільськогосподарсьN
ких підприємств. Досліджуються питання забезпечення інформаційної безпеки підприємства. Розглянуто об'єкти,
питання забезпечення та основні загрози інформаційної безпеки на підприємствах сільського господарства. РеалізаN
ція загроз є наслідком одного з таких дій і подій: розбовтування конфіденційної інформації, втрата конфіденційної
інформації і недозволений доступ до інформації, що захищається. Запропоновано схеми з основними загрозами безN
пеки та подіями, що порушують інформаційну безпеку. Сформовано причини та умови, що створюють передумови
для втрати комерційної інформації. Розглянуто певні вимоги до захисту інформації з позиції системного підходу.
Запропоновано для різних, інформаційно не захищених, сільськогосподарських підприємств модель побудови сисN
теми захисту інформації, що описує сукупність об'єктивних зовнішніх і внутрішніх факторів і демонструє їх вплив
на стан інформаційної безпеки. Розглянуто проблему класифікації інформаційних ресурсів. Значна частина інфорN
маційних ресурсів у сучасному суспільстві є загальнодоступною, але при цьому існують джерела інформації, доступ
до яких в силу тих чи інших причин обмежений. Складові частини, елементи, методи і засоби захисту інформаційних
ресурсів у рамках будьNякої системи захисту повинні регулярно змінюватися з метою запобігання їх розкриття заціN
кавленим особам. Визначено економічну доцільність організації захисту інформації сільськогосподарських
підприємств та в організаціях різних сфер господарської діяльності.
The article reveals the essence of information protection and information security of agricultural enterprises. One of
the most important elements on the state of which the degree of information protection in the system of agricultural
relations depends is considered — information security. It is established that information security is one of the most
important components of economic security of agricultural enterprises and occupies one of the leading research sites of
domestic scientists. Problematic issues related to information security of agricultural enterprises are highlighted. Issues
of information security of the enterprise are investigated. The objects, issues of provision and the main threats to
information security in agricultural enterprises are considered. The implementation of threats is the result of one of the
following actions and events: disclosure of confidential information, loss of confidential information and unauthorized
access to protected information. Schemes with the main security threats and events that violate information security are
proposed. The reasons and conditions that create the preconditions for the loss of commercial information are formed.
Certain requirements for information protection from the standpoint of a systems approach are considered. A model of
information protection system construction has been proposed for various agricultural enterprises, which are not
protected by information, which describes a set of objective external and internal factors and demonstrates their impact
on the state of information security. The problem of classification of information resources is considered. Much of the
information resources in modern society are publicly available, but there are sources of information, access to which for
one reason or another is limited. The components, elements, methods and means of protection of information resources
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within any security system must be changed regularly in order to prevent their disclosure to interested parties. The
economic expediency of the organization of information protection of agricultural enterprises and in organizations of
different spheres of economic activity is determined.

Ключові слова: інформаційна безпека, недозволений доступ, економічна безпека, захист
інформації, сільськогосподарські підприємства, загрози інформаційної безпеки.
Key words: information security, unauthorized access, economic security, information protection,
agricultural enterprises, information security threats.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

На сьогодні інформаційні ресурси мають
істотне значення в розвитку науки, техніці, ви(
робництва, сфери послуг та інших галузевих
складових. Значна їх частина в сучасному
суспільстві є загальнодоступною, але водночас
є джерела інформації, доступ до яких через ті
чи інші причини обмежений. Таким чином, ви(
никає проблема класифікації інформаційних
ресурсів, обмеження доступу до деякої части(
ни з них, визначення економічної доцільності
організації захисту інформації на підприєм(
ствах, а саме: сільськогосподарських і в орган(
ізаціях різних сфер господарської діяльності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Не повний аналіз загроз і подій, що пору(
шують інформаційну безпеку сільськогоспо(
дарських підприємств, не сформульовані до(
статні вимоги до захисту інформації.
Проблемні дослідження інформаційної
складової економічної безпеки розглядали
Г.А. Андрощук [1], І.А. Бланк [2], Н.В. Ващен(
ко, Л.І. Донець [3], А.І. Захаров [4], С.А. Єрохін
[5], В.П. Пономарьов [6] та ін. У цих роботах
вивчається поняття економічної безпеки
сільськогосподарських підприємств, розгляда(
ються складові економічної безпеки, а саме
інформаційна.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження загроз інфор(
маційної безпеки і захист інформації як скла(
дової економічної безпеки сільськогосподарсь(
ких підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інформаційна безпека з точки зору економ(
ічної безпеки є станом захищеності діяльності
організації та її інформаційного середовища від
негативного впливу дестабілізуючих факторів,
яке забезпечує збереження основних властиво(
стей інформації та досягнення соціально(еконо(
мічних цілей створення організації.
Передплатний індекс 21847

Інформаційна безпека — неможливість на(
несення шкоди властивостям об'єкта безпеки,
обумовлюється інформацією і інформаційною
інфраструктурою (захищеність від загроз).
Інформаційна загроза має місце тоді, коли
величина і ймовірність можливої інформацій(
ної шкоди більші певного значення, що вима(
гає вживання заходів щодо його запобігання,
захисту об'єкта безпеки.
Під загрозою безпеки інформації розуміють(
ся події або дії, які можуть призвести до спотво(
рення, несанкціонованого використання або
навіть до руйнування інформаційних ресурсів ке(
рованої системи, а також програмних і апарат(
них засобів. Загрози схоронності, цілісності і
конфіденційності інформаційних ресурсів обме(
женого доступу практично реалізуються через
ризик утворення каналу несанкціонованого от(
римання (добування) кимось цінної інформації і
документів. Цей канал представляє собою су(
купність незахищених або слабо захищених на(
прямів можливої втрати інформаційних ресурсів
обмеженого доступу, які зловмисник використо(
вує для отримання необхідних відомостей. Фун(
кціонування каналу несанкціонованого доступу
до інформації обов'язково тягне за собою втра(
ту інформації, зникнення носія інформації.
Забезпечення інформаційної безпеки має
починатися з виявлення суб'єктів відносин, по(
в'язаних з використанням інформаційних сис(
тем. Спектр їхніх інтересів може бути розділе(
ний на наступні основні категорії: доступність,
цілісність, конфіденційність.
Виходячи з вищевикладеного, в найбільш за(
гальному вигляді інформаційна безпека може
бути визначена як неможливість нанесення шко(
ди властивостям об'єкта безпеки, обумовлена
інформацією і інформаційною інфраструктурою.
До об'єктів інформаційної безпеки сільсь(
когосподарських підприємств відносять:
— інформаційні ресурси, що містять відо(
мості, віднесені до комерційної таємниці, та
конфіденційну інформацію, представлену у
вигляді інформаційних масивів і баз даних;
— засоби і системи інформатизації — засо(
би обчислювальної та організаційної техніки,
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слідком однієї з таких дій
і подій: розбовтування
конфіденційної інфор(
мації, втрата конфіденцій(
Несанкціоноване
Розкриття конфіденційної
ної інформації і недозво(
використання
інформації
лений доступ до інфор(
інформаційних ресурсів
мації, що захищається. У
разі розбовтування або
Помилкове використання
Злом системи
ресурсів
втрати відбувається пору(
шення конфіденційності
інформації з обмеженим
Несанкціонований обмін
доступом (рис. 2).
інформацією
Недозволений доступ
— це найбільш поширений
Рис. 1. Основні загрози інформаційної безпеки
вид інформаційних заг(
сільськогосподарських підприємств
роз, що полягає в отри(
мережі та системи, загальносистемне і при( манні користувачем доступу до об'єкта, на який
кладне програмне забезпечення, автоматизо( у нього немає дозволу відповідно до прийня(
вані системи управління в організаціях, систе( тої в організації політикою інформаційної без(
ми зв'язку і передачі даних, технічні засоби збо( пеки. За характером впливу недозволений до(
ру, реєстрації, передачі, обробки та відобра( ступ є активним впливом, що використовує по(
ження інформації.
милки системи. Недозволеному доступу може
Зловмисник може ознайомитися з конфі( бути підданий будь(який об'єкт системи. Вод(
денційною інформацією, модифікувати її або ночас недозволений доступ, може бути досяг(
навіть знищити, а також обмежити або блоку( нутий як стандартними, так і спеціально роз(
вати доступ легального користувача до інфор( робленими програмними засобами. Втрата кон(
мації. Водночас зловмисником може бути як фіденційної інформації може привести до знач(
співробітник організації, так і стороння особа. ного матеріального і морального збитку, як для
Розглянемо основні загрози інформаційної організації, де функціонує інформаційна сис(
безпеки.
тема, так і для її користувачів. Досить велика
Засобами реалізації загрози розкриття кон( частина причин і умов, що створюють переду(
фіденційної інформації можуть бути несанк( мови і можливість неправомірного оволодіння
ціонований доступ до баз даних, прослухову( конфіденційною інформацією, виникає через
вання каналів і т.д. Реалізація загроз є на( елементарних недоробок керівників органі(
зацій, підприємств та їх
співробітників.
Події, що порушують інформаційну
До причин і умов, що
безпеку
створюють передумови
для втрати, можуть нале(
жати:
— недостатнє знання
Розбовтування
Недозволений доступ
працівниками підприємств
правил захисту конфіден(
Втрата
ційної інформації та неро(
зуміння необхідності їх
Зловмисні і необережні
ретельного дотримання;
Протизаконне
Неконтрольований
дії працівників, які
ознайомлення з
вихід комерційної
— використання не
привели до
комерційною
інформації за рамки
атестованих
технічних за(
ознайомлення з
інформацією не
організації або кола
собів
обробки
конфіден(
комерційною
допущених осіб.
осіб, яким вона була
ційної
інформації;
інформацією
Порушення доступу до
доручена
недопущених осіб
інформації, що
— слабкий контроль
захищається
над дотриманням правил
захисту інформації право(
вими організаційними та
інженерно(технічними за(
Рис. 2. Події, що порушують інформаційну безпеку
ходами та ін. Помилкове
сільськогосподарських підприємств
Основні загрози безпеки
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використання інформаційних ресурсів, будучи
санкціонованими, тим не менш, може привести
до руйнування, розкриття або компрометації
вказаних ресурсів.
Значна загроза найчастіше є наслідком по(
милок в програмному забезпеченні автомати(
зованої інформаційної системи.
Захист інформації — комплекс заходів,
спрямованих на забезпечення найважливіших
аспектів інформаційної безпеки: цілісності,
доступності і, якщо потрібно, конфіденційності
інформації та ресурсів, що використовуються
для введення, зберігання, обробки і передачі
даних.
Загальні цілі захисту інформації — це запо(
бігання розголошенню, втрати, несанкціонова(
ного доступу, збереження цілісності, повноти,
достовірності, дотримання конфіденційності,
доступності, авторських прав.
Система захисту інформації являє собою
організовану сукупність спеціальних органів, за(
собів, методів і заходів, що забезпечують захист
інформації від внутрішніх і зовнішніх загроз.
З позицій системного підходу до захисту
інформації висуваються певні вимоги:
— забезпечення інформаційної безпеки не
може бути одноразовим актом; це безперерв(
ний процес, що полягає в обгрунтуванні і реа(
лізації найбільш раціональних методів, спо(
собів і шляхів вдосконалення та розвитку сис(
теми захисту, безперервному контролі її ста(
ну, виявлення її вузьких і слабких місць і про(
типравних дій;
— планування інформаційної безпеки
здійснюється шляхом розробки кожною служ(
бою детальних планів захисту інформації в
сфері її компетенції;
— захисту підлягають конкретні дані, об'єк(
тивно що підлягають охороні, втрата яких
може заподіяти організації певної шкоди;
— методи і засоби захисту повинні надійно
перекривати можливі шляхи неправомірного
доступу до секретів, що знаходяться під охо(
роною;
— ефективність захисту інформації озна(
чає, що витрати на її здійснення не повинні бути
більше можливих втрат від реалізації інформа(
ційних загроз;
— чіткість визначення повноважень і прав
користувачів на доступ до певних видів інфор(
мації;
— надання користувачу мінімальних повно(
важень, необхідних йому для виконання дору(
ченої роботи;
— зведення до мінімуму числа загальних
для декількох користувачів засобів захисту;
Передплатний індекс 21847

— облік випадків і спроб несанкціоновано(
го доступу до конфіденційної інформації;
— забезпечення ступеня конфіденційної
інформації;
— забезпечення контролю цілісності за(
собів захисту і негайне реагування на їх вихід з
ладу. Система захисту інформації, як будь(яка
система, повинна мати певні види власного за(
безпечення, спираючись на які вона буде вико(
нувати свою цільову функцію.
З огляду на це система захисту інформації
може мати:
— правове забезпечення (нормативні до(
кументи, положення, інструкції, керівництва,
вимоги яких є обов'язковими в рамках сфери
дії);
— організаційне забезпечення (реалізація
захисту інформації здійснюється певними
структурними одиницями, а саме: служба без(
пеки, служба режиму, служба захисту інфор(
мації технічними засобами та ін.);
— апаратне забезпечення (використання
технічних засобів, як для захисту інформації,
так і для забезпечення діяльності власне сис(
теми захисту інформації);
— інформаційне забезпечення (документу(
вання відомостей, куди входять показники до(
ступу, обліку, зберігання, так і системи інфор(
маційного забезпечення розрахункових зав(
дань різного характеру, пов'язаних з діяль(
ністю служби забезпечення безпеки;
— програмне забезпечення (антивірусні
програми, що реалізують контрольні функції
при вирішенні облікових, статистичних, фінан(
сових, кредитних та інших завдань;
— математичне забезпечення (використан(
ня математичних методів для різних розра(
хунків, пов'язаних з оцінкою небезпеки тех(
нічних засобів зловмисників, зон і норм необ(
хідного захисту);
— нормативно(методичне забезпечення
(норми і регламенти діяльності органів, служб,
засобів, що реалізують функції захисту інфор(
мації;
— ергономічне забезпечення. Сукупність за(
собів, що забезпечують зручності роботи, кори(
стувачів апаратних засобів захисту інформації.
У зв'язку з розкриттям проблематики
інформаційної безпеки, з'являється очевидна
необхідність побудови моделі системи захисту
інформації, яка розглянута на рисунку 3.
Представлена модель описує сукупність
об'єктивних зовнішніх і внутрішніх факторів і
демонструє їх вплив на стан інформаційної без(
пеки на об'єкті та на збереження матеріальних
або інформаційних ресурсів.
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Таким чином, значна
частина інформаційних
ресурсів у сучасному су(
спільстві є загальнодос(
тупною, але при цьому
існують джерела інфор(
мації, доступ до яких в
силу тих чи інших причин
обмежений. У статті роз(
глянуто проблему класи(
фікації інформаційних
ресурсів, визначено еко(
номічну доцільність орга(
нізації захисту інфор(
мації сільськогосподар(
ських підприємств та в
організаціях різних сфер
господарської діяльності.
Здійснено теоретичний
аналіз загроз і подій, що
порушують інформаційну
безпеку, сформульовані в
статті достатні вимоги до
захисту інформації та по(
будовано модель системи
захисту інформації для
Рис. 3. Модель побудови системи захисту інформації
сільськогосподарських підприємств
підприємств сільського
господарства. Складові
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
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PECULIARITIES OF FINANCIAL POLICY FORMATION IN THE SECTOR OF ENTERPRISES
WITH THE STATE PARTICIPATION
У статті висвітлено особливості формування фінансової політики в секторі підприємств з державною участю.
Розглянуто наукові підходи до трактування категорії "підприємство з державною участю". Обгрунтовано, що підприєN
мства державної форми власності виступають важливим об'єктом фінансової політики на сучасному етапі розвитку
економік більшості країн світу. Висвітлено умови, особливості, а також причини приватизації підприємств з державN
ною власністю. Схематично відображено рух фінансових потоків підприємств з державною участю до державних
бюджетів та у зворотному напрямі. Розглянуто підприємства з державною участю як такі, що виступають впливовиN
ми інститутами на фінансовому ринку. Визначено, що метою фінансової політики в секторі підприємств з державN
ною участю є побудова механізмів функціонування таких підприємств, які забезпечать оптимальний баланс досягN
нення бажаних для суспільства економічних та соціальних ефектів.
Modern conditions of functioning of Ukrainian enterprises require them to be more flexible and adaptable for external
environment. It should be taken into account in the process of developing their financial policy. Such requirements are
also typical for enterprises with state participation, however, if the issues of forming the financial policy of enterprises in
Ukraine in general are quite open to scientists, this issue remains scientifically undeveloped.
The purpose of the presented article is to investigate the peculiarities of the formation of financial policy in the
sector of enterprises with state participation in modern economic conditions.
In the process of research a number of general scientific and special research methods were used (including such
methods as analogy and comparison, induction and deduction, scientific abstraction).
The article highlights the peculiarities of financial policy formation in the sector of enterprises with state participation.
Scientific approaches to the interpretation of the category "enterprise with state participation" are considered. It is
substantiated that stateNowned enterprises are an important object of financial policy at the present stage of economic
development of most countries. The conditions, features, as well as the reasons for the privatization of stateNowned
enterprises are highlighted. The movement of financial flows of enterprises with state participation to state budgets and
vice versa are imagined schematically. Enterprises with state participation are considered as acting as influential
institutions in the financial market. It is determined that the purpose of financial policy in the sector of enterprises with
state participation is to build mechanisms for the functioning of such enterprises that will ensure the optimal balance of
achieving the desired economic and social effects for society. The main tasks of the state financial policy in the sector of
enterprises with state participation are determined and the main advantages that the governments of the states receive
in solving these tasks are highlighted.

Ключові слова: фінансова політика, державна фінансова політика, підприємства з держав?
ною участю.
Key words: financial policy, public financial policy, enterprises with the state participation.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сучасні умови функціонування підприємств
в Україні вимагають від них бути більш гнучки(
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ми та адаптивними до зовнішніх умов, що по(
винно враховуватись і під час розробки їх фі(
нансової політики. Для підприємств з держав(
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ною участю такі вимоги також є характерни(
ми, проте, якщо питання формування фінансо(
вої політики підприємств в Україні загалом є
доволі розкритими науковцями, то зазначена
проблематика залишається науково не розроб(
леною.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

До проблем в секторі державних під(
приємств зверталися у своїх дослідженнях такі
науковці: Аніловська Г., Бабіченко В., Базиле(
вич В., Гасанов С., Давимука С., Денис О., Лю(
тий І., Петришина Н., Смовженко Т., Шестак
М. Віддаючи належне їхньому внеску у розви(
ток науки та розробку цієї проблематики, хо(
чемо наголосити, що зважаючи на мінливість
середовища, в якому функціонують ці підприє(
мства, особливості формування фінансової
політики в секторі підприємств з державною
участю вимагають подальшого дослідження.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідити особливості фор(
мування фінансової політики в секторі під(
приємств з державною участю в сучасних умо(
вах господарювання.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для розуміння специфіки фінансової полі(
тики щодо підприємств з державною участю
вважаємо за необхідне, насамперед, уточнити
сутність самого поняття підприємства з дер(
жавною участю, а також розглянути роль та(
ких підприємств та особливості їх фінансів.
Ознайомлення з публікаціями вітчизняних
та зарубіжних дослідників дозволяє стверджу(
вати, що універсального визначення поняттю
"підприємство з державною участю" чи "під(
приємство державної форми власності" ні в
теорії, ані на практиці не існує.
Загалом у залежності від країни, підприєм(
ства в капіталі яких присутня повна або част(
кова державна власність, відомі під багатьма
назвами: "державні підприємства", "урядові
корпорації", "державні комерційні підприєм(
ства", "компанії, пов'язані з урядом", "гро(
мадські підприємства", "підрозділи державно(
го сектору" і т. д. [5].
Вітчизняні дослідники часто стосовно під(
приємств з державною участю оперують терм(
іном "державне підприємство". Додамо, що,
згідно з чинним законодавством України, дер(

72

жавне підприємство є підприємством, що діє на
основі державної власності, або підприєм(
ством, у статутному капіталі якого частка дер(
жавної власності становить 50 і більше від(
сотків [8].
Господарським кодексом України передба(
чено дві групи суб'єктів господарювання дер(
жавного сектора економіки:
1) підприємства, що діють на основі лише
державної власності;
2) інші суб'єкти державного сектора еконо(
міки, що мають, крім акціонера(держави, також
й інших акціонерів (учасників), однак держава
забезпечує вирішальний вплив на господарсь(
ку діяльність цих суб'єктів.
Таким чином, відповідно до вітчизняної
юридичної практики, не всі суб'єкти господа(
рювання державного сектору економіки є
підприємствами державної форми власності
[13].
Натомість у зарубіжній практиці більш по(
ширеними є трактування підприємств з держав(
ною участю як господарських підприємств, де
уряд чи держава мають значний контроль че(
рез повну, мажоритарну чи значну міноритар(
ну участь. Водночас зарубіжні дослідники ак(
центують увагу на комерційному характері
діяльності підприємств державного сектору.
Термін який найчастіше застосовується щодо
таких підприємств — це "підприємство держав(
ної власності" ("state(owned company").
Щодо трактувань підприємств з державною
участю вітчизняними теоретиками, то тут вар(
то навести такі позиції.
М. Шестак вважає, що державне підприєм(
ство є самостійним суб'єктом господарювання,
заснованим на державній (повній або неповній)
формі власності, що здійснює виробництво то(
варів, у тому числі суспільних благ, надання
послуг, науково(дослідну та комерційну (неко(
мерційну) діяльність з метою досягнення еко(
номічного та соціального ефекту в націо(
нальній економіці [14]. Тобто, крім економіч(
них цілей, дослідниця підкреслює вагому со(
ціальну роль підприємств державної форми
власності.
Подібно дослідник Аніловська Г.Я. зазна(
чає, що під державним підприємством слід ро(
зуміти господарську одиницю, що повністю чи
частково базується на державній власності і
здійснює соціально корисну діяльність під су(
спільним контролем [6].
Більш широко роль держави та специфіку
організації управління підкреслює доктор
наук, професор В. Базилевич, який відзначає,
що під державним слід розуміти підприємство,
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основні засоби якого є державною власністю,
а керівники призначаються державними орга(
нами або працюють за контрактом [11].
Узагальнюючи, можна стверджувати, що
термінологія навколо поняття держпідприєм(
ство є достатньо невизначеною. Найбільш су(
перечливим є питання за ступенем їх автоном(
ності від держави: за яких обставин державне
підприємство визначається як "власність" дер(
жави, а саме: який рівень державної власності
визнав би суб'єкта господарювання підприєм(
ством державної форми власності.
Низка економістів вважає, що наявність
контрольного пакету акцій в руках держави не
є обов'язковим атрибутом державного під(
приємства. За рекомендаціями Організації
об'єднаного економічного співробітництва, до
державних слід зараховувати підприємства, в
яких "державні органи володіють більшою ча(
сткою капіталу (понад 50%), або ті, які ними
контролюються, зокрема шляхом призначення
державних чиновників. Останні покликані за(
безпечити державний інтерес, використання
підприємств з метою регулювання економіки,
досягнення певних макроекономічних завдань"
[12].
Водночас, незважаючи на відмінність під(
ходів дослідників, спільними є такі ознаки у
трактуваннях суті підприємств з державною
участю:
— поєднання при функціонуванні під(
приємств з державною участю економічних та
соціальних цілей;
— наявність суттєвої державної частки в
статутному капіталі підприємства та / або сут(
тєвий вплив держави на прийняття управлінсь(
ких рішень.
Вважаємо, що більш коректною є терміно(
логія щодо підприємств з часткою державної
власності у капіталі "підприємство з держав(
ною участю", оскільки термін "державне під(
приємство" апріорі дозволяє зробити припу(
щення щодо повного володіння підприєм(
ством. Натомість поняття "підприємство з
державною участю" є більш широким і дозво(
ляє відносити до цієї категорії як державні
підприємства, так і підприємства що перебу(
вають під державним контролем. З огляду на
вищенаведене, пропонуємо підприємством з
державною участю трактувати суб'єкта госпо(
дарювання, капітал якого повністю чи частко(
во базується на державній власності, а діяль(
ність, спрямована на досягнення економічно(
го та соціального ефекту в національній еко(
номіці, відбувається під суттєвим державним
контролем.
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Підприємства державної форми власності
виступають важливим об'єктом фінансової
політики на сучасному етапі розвитку економік
більшості країн світу, на що є низка причин.
По(перше, підприємства державної форми
власності є важливим інструментом для здійс(
нення державних інвестицій, а отже виступа(
ють складовою інвестиційної фінансової по(
літики.
Часто підприємства державної форми влас(
ності в інвестиційних процесах мають ряд пе(
реваг, порівняно з підприємствами приватного
сектору. Зокрема, узагальнивши, до їх основ(
них переваг можна віднести такі:
— висока концентрація коштів та мож(
ливість їх поповнення за рахунок державного
бюджету;
— підтримка урядових структур під час роз(
робки та реалізації інвестиційних проєктів;
— позитивний імідж підприємств з держав(
ною участю при здійсненні інвестицій серед
зарубіжних партнерів;
— досвід підприємств з державною участю
у відповідних, традиційно притаманних їм сфе(
рах;
— цільова, історично притаманна підприє(
мствам державного сектору, орієнтація на роз(
виток держави.
Все це призводить до того, що інвестиції в
державні корпорації часто належать до пріо(
ритетних напрямів витрат бюджету. Створюю(
чи видатки з державного бюджету на стадіях
інвестування проєктів, підприємства державної
форми власності водночас потенційно забезпе(
чують суттєві подальші надходження (звісно,
що лише у випадку здійснення ефективного
інвестування). Цей факт також вимагає додат(
ковї уваги державних органів влади до їх фун(
кціонування.
По(друге, фінансові потоки від ефективної
діяльності підприємств державної форми влас(
ності потенційно є суттєвим джерелом надход(
жень до державних бюджетів.
Вплив урядового втручання протягом не(
давньої фінансової кризи також призвів до по(
силення ролі державних підприємств у дивер(
сифікованих фінансах: наприклад, Фанні Мей
та Фредді Мак у Сполучених Штатах Амери(
ки, класифіковані як такі, що мають більше 50%
державної власності, між 2010 та 2013 р. разом
внесли 5% від загальної кількості державних
підприємств доходів у Global 500 (у 2011 році)
[5].
Додамо, що крім участі в бізнесі з політич(
ного резону підприємства з державною учас(
тю також часто використовуються в секторах,
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Дивіденди
Податки і збори

Підприємства

Внески до державних соціальних фондів

Державний
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Продаж права власності

участю

Капітальні вкладення
Бюджетні кредити
Державні субсидії
Державні дотації
Погашення кредитів, взятих під державні
гарантії
Покриття збитків
Видатки пов’язані з процесами продажу
чи реорганізації державних підприємств

Рис. 1. Фінансові потоки підприємств з державною участю
до державних бюджетів та у зворотному напрямі
Джерело: побудовано авторами.

де уряд хоче стягувати до бюджету плату за
користування певними благами [3]. Таким чи(
ном держава може контролювати допуск інших
підприємств до сектору з метою утримання мо(
нопольних цін, а потім використовувати отри(
мані доходи підприємств з державною участю
як дохід.
Попри форму власності державні корпо(
рації є підприємствами, а отже отримують при(
бутки, сплачують податкові платежі і збори та
соціальні виплати. Податковим законодав(
ством більшості країн не передбачено спеціаль(
них пільг для корпорацій державного сектору
економіки. Всі податкові пільги теоретично на(
даються на загальних підставах відповідно до
чинних законодавств.
Зазначимо, що традиційно існує законо(
мірна певна відмінність у відрахуваннях під(
приємств, які повністю належать державі та
підприємств з часткою державної влас(
ності.
Так, наприклад, в Україні існує два види
платежів з прибутку корпорацій державного
сектору економіки до державного бюджету [9]:
1) усі державні підприємства сплачують
нормативний відсоток від отриманого чистого
прибутку до державного бюджету (в залеж(
ності від монополізму корпорації на ринку,
розміру чистого прибутку);
2) господарські товариства з державною
часткою у статутному капіталі перераховують
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до державного бюджету дивіденди, нараховані
на акції, що належать державі. Відповідний
норматив затверджується рішенням Уряду Ук(
раїні.
Закономірно, що надходження від діяль(
ності підприємств державної форми власності
не є константними. Це залежить від двох чин(
ників — рівня прибутковості підприємств та їх
кількості. За певних обставин уряди держав
можуть прийняти рішення про доцільність
відчуження державних корпорацій. В цьому ви(
падку мова йде про приватизацію, що може та(
кож стати суттєвим джерелом поповнення
бюджетних коштів у поточній та довгостро(
ковій перспективах.
Під час приватизації відбувається відчужен(
ня майна, що перебувало до моменту привати(
зації у власності державних підприємств. Після
приватизації майно переходить у власність до
фізичної особи (осіб) чи до юридичних осіб, що
не є державними.
Світовий досвід свідчить, що цілі, які пере(
слідували уряди країн при приватизації дер(
жавних корпорацій були такі:
1. Низька віддача та рівень економічної
ефективності державних корпорацій, внаслі(
док яких утримання держаних підприємств ста(
вало все більш обтяжливим для держбюджетів
та невигідним для суспільства.
2. Високий рівень монополії держави на
певних ринках.
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3. Бажання залучити більш широке коло
ефективних інвесторів.
Щодо вибору об'єктів приватизації, то
практика розвинутих країн показує, що уряди
приймали рішення щодо відбору корпорацій
для продажу за таких обставин:
— прибуткові корпорації, діяльність яких
виходила за коло інтересів урядів;
— збиткові підприємства, які спричиняли
втрати для бюджетів країн.
Для прикладу такий підхід використовував
уряд Італії під час приватизації державного
сектору.
Водночас практика розвинених країн (Вели(
кобританії, Італії, США, Канади) та країн по(
стсоціалістичного табору (Росії, України, Біло(
русії) показує, що приватизація може як пози(
тивно вплинути на вирівнювання дисбалансів
державних бюджетів, забезпечити надходжен(
ня від продажу державних підприємств,
збільшення фіскальних надходжень у подаль(
ших роках від більш ефективної діяльності при(
ватизованих державних підприємств та зрос(
тання економіки загалом, так і (за умови невда(
лої приватизації) негативно вплинути на еко(
номічне зростання та створити додаткові втра(
ти.
Загалом фінансові результати діяльності
державних корпорацій суттєво впливають не
лише на формування доходів, а і на здійснення
видатків сектору загального державного управ(
ління.
Схематично рух фінансових потоків під(
приємств з державною участю до державних
бюджетів та у зворотному напрямі нами наве(
дено на рисунку 1.
Таким чином, підприємства з державною
участю можуть як забезпечувати досягнення
фіскальної стабільності (традиційно очікува(
ний бажаний ефект), так і навпаки — сприяти
посиленню розбалансованості всієї системи
державних фінансів. Хоча державні підприєм(
ства є комерційними суб'єктами, не всі вони
отримують прибуток. У цьому випадку такі дер(
жавні підприємства коштують уряду чимало
грошей на запуск та не приносять прибутку
взамін [10].
Ще одним чинником, що обумовлює особ(
ливу увагу урядів до підприємств з державною
участю є те, що підприємства з державною уча(
стю виступають впливовими інститутами на
фінансовому ринку. З однієї сторони, вони ви(
ступають в якості позичальників та постачаль(
ників вільних грошових ресурсів. З іншого боку,
підприємства з державною участю, наприклад,
здійснюючи функції комерційних банків чи
Передплатний індекс 21847

інших фінансових інститутів суттєво впливають
на процеси посередництва на фінансовому рин(
ку країни.
Таким чином, підприємства державної
форми власності не лише забезпечують над(
ходження до бюджетів країн, а й суттєво впли(
вають на попит та пропозицію грошових ре(
сурсів, ціну ресурсів, пропозицію грошей, за(
безпечення стійкого грошового обігу в дер(
жаві, своєчасність та безперебійність розра(
хунків, стабільність фінансового сектору за(
галом, а також на інших учасників фінансово(
го ринку.
Хоча наведені аргументи свідчать, що дер(
жавні корпорації здатні суттєво впливати, як
на стан державного бюджету, так і на розви(
ток інших суб'єктів господарювання, водночас
у теоретичному та практичному аспектах все
ще не розроблено уніфікованих підходів щодо
фінансової політики в секторі підприємств з
державною участю. Найбільш дискусійними є
питання щодо їх доцільності загалом, прибут(
ковості, управління фінансами та ризиками, а
також факторів, що забезпечують ефективне
функціонування підприємств з державною уча(
стю.
Основна проблема при управлінні фінанса(
ми державних підприємств полягає в необхід(
ності забезпечення збалансованого досягнен(
ня двох суперечливих цілей — прибутковості
та соціального ефекту. Як влучно зазначають
зарубіжні дослідники Anto Bajo, Marko
Primorac та Lana Zuber, операції підприємств,
що перебувають у державній власності, повинні
інтегрувати елементи громадянської відпові(
дальності та ринковий підхід. Елементи су(
спільної відповідальності виявляються в тому,
що державні підприємства підзвітні перед сус(
пільством в цілому, їх основні бізнес(рішення
приймаються урядом, який виступає як збері(
гач суспільних інтересів, тоді як підприємство,
здійснюючи свої операції скеровує прибуток
(як і збиток) до державного бюджету. Елемен(
ти ринкового підходу насамперед проявляють(
ся в тому, що від державних підприємств очі(
кується підтримувати фінансове здоров'я в дов(
гостроковій перспективі. Вони зазнають пост(
ійної ринкової оцінки, а ціни, які вони встанов(
люють, базуються на експлуатаційних витратах
[1]. Повністю забезпечити орієнтацію під(
приємств з державною участю на ринкові цілі
неможливо, а у певних випадках і недоцільно.
Вітчизняний дослідник В. Бабіченко наголошує
що "згідно з найбільш загальним підходом дер(
жавний сектор економіки виробляє такі еко(
номічні й соціальні блага, яких приватний сек(
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тор або не виробляє взагалі або створення їх у
ньому є неефективним. Водночас розвинуті
країни, як правило, використовують державний
сектор також і як інструмент коректування
"провалів" ринку, тоді як країни з перехідною
економікою застосовують принцип концент(
рації державного сектору у стратегічно важли(
вих галузях, незалежно від того, належать
підприємства цих галузей до природних моно(
полій, підприємств, які виробляють суспільні
товари, тощо, чи ні" [7].
В економічній теорії питання про те, чи по(
винна фірма належати державі чи приватному
сектору, вивчається в теорії неповних кон(
трактів, яку розробив О. Харт та його співав(
тори. На думку вчених у світі, в якому по(
вноцінні договори були здійсненні, право влас(
ності не мало значення, оскільки та сама струк(
тура стимулів, яка переважає в одній структурі
власності, може бути повторена в іншій струк(
турі власності. По суті, дослідники прийшли до
висновку, що вагомою є не стільки особа влас(
ника як досконалість контрактів на управлін(
ня підприємством [2].
Серед вітчизняних вчених цікавими є погля(
ди Смовженко Т., Лютий І. та Денис О. Нау(
ковці, застосувавши класичну теорію "принци(
пал(агент" щодо підприємств державної фор(
ми власності, виокремили специфіку управлін(
ня державними підприємствами та ризики, які
вона породжує. Специфічною проблемою
підприємств державної форми власності є
складна система агентських контрактів на уп(
равління. Держава будучи агентом населення
в ролі принципала доручає управління під(
приємств, які їй належать, через делегування
ряду функцій урядовим та виконавчим інсти(
тутам, а ті в свою чергу іншим виконавцям [4].
Вчені вважають, що агентські відносини
підприємств державної форми власності мо(
жуть додатково обтяжуватися проблемами, що
породжуються такими обставинами:
1. Недостатній рівень ефективності агентів
держави (урядових структур, яким делеговані
функції щодо управління підприємств держав(
ної форми власності). Агент може бути просто
не досить ефективний (через більш складні про(
цедури відбору, нижчий рівень необхідної ква(
ліфікації агента та нижчі можливості викорис(
тання матеріальних стимулів).
2. Нижчий рівень контрольованості агентів
на всіх ланках, внаслідок складної багатолан(
кової системи контрактів на управління та ви(
щого рівня інформаційної асиметрії.
Як наслідок, науковці зазначають, що бага(
тофункціональна роль держави, інша структу(
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ра капіталу підприємств державної форми
власності та складна система управління ними
потенційно створює такі ризики:
1. Держава може використовувати під(
приємства державної форми власності не для
забезпечення соціально(економічного розвит(
ку, а для вирішення інших задач.
2. У випадку делегування функцій управ(
ління хоча б на одному рівні особам з неналеж(
ним професійним рівнем та виконанням фуду(
ціарних обов'язків це може спричинити нена(
лежне управління підприємствами державної
форми власності.
3. Якщо уряд як принципал підприємств
державної форми власності може впливати на
процес регулювання, то це може проявлятися
у лобіюванні інтересів державних підприємств.
У підсумку, науковці роблять припущення,
що ефективність управління підприємствами з
державною участю залежить від кількості
та багаторівневості агентських контрактів на
управління, транспарентності діяльності та
контролю за агентами.
З огляду на окреслену специфіку функціо(
нування підприємств державного сектору еко(
номіки, вважаємо, що метою фінансової по(
літики в секторі підприємств з державною уча(
стю є побудова механізмів функціонування та(
ких підприємств, які забезпечать оптимальний
баланс досягнення бажаних для суспільства
економічних та соціальних ефектів.
Відповідно завдання фінансової політики
щодо підприємств з державною участю вклю(
чають такі:
1. Визначення пріоритетних цілей розвитку
підприємств з державною участю.
2. Оцінка фінансових потоків підприємств
з державною участю та місця останніх у фінан(
совій системі.
3. Визначення необхідної частки підприємств
з державною участю у фінансовому та нефінан(
совому секторах економіки.
4. Вибір обгрунтованої моделі управління
підприємствами з державною участю під час їх
функціонування, що забезпечить оптимальний
баланс державних витрат та доходів.
5. Обгрунтований економічно доцільний ви(
бір напрямів державних інвестицій через під(
приємства з державною участю.
6. Оцінка та, за доцільності, продаж майна
підприємств з державною участю за обгрунто(
ваними цінами.
7. Відбір, за доцільності, підприємств з дер(
жавною участю, які доцільно приватизувати та
відбір оптимально ефективних методів та
підходів до продажу.
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8. Забезпечення оптимально допустимого
обсягу видатків та втрат з державного бюдже(
ту для підтримки підприємств з державною уча(
стю.
9. Оцінка ризиків, що виникають під час
функціонування підприємства з державною
участю та розробка заходів щодо їх мінімізації.
Як свідчить кращий міжнародний досвід,
ефективне вирішення зазначених завдань уря(
дами дозволяє:
— забезпечувати стратегічний розвиток
економіки;
— здійснювати безпосередній контроль
суб'єктів господарського сектору;
— забезпечувати суттєвий вплив на приват(
ний сектор економіки.
Не заперечуючи важливість усіх окресле(
них напрямів фінансової політики в секторі
підприємств з державною участю, вважаємо,
що найбільш складним та одночасно найменш
дослідженим аспектом залишається питання
оцінки ризиків та фінансових втрат від діяль(
ності таких підприємств, які можуть створю(
вати ризики для системи державних фінансів
загалом. Це також обумовлено і тим, що крім
прямих видатків у формі інвестицій, кредитів
тощо такі підприємства можуть нести прихо(
вані ризики та справляти непрямий вплив на
стан державних фінансів, будучи учасниками
квазіфіскальних операцій.
ВИСНОВКИ

Узагальнюючи вищенаведене, можна окрес(
лити такі специфічні риси підприємств з дер(
жавною участю, які впливають на формування
державної фінансової політики:
— поєднання при функціонуванні під(
приємств з державною участю економічних та
соціальних цілей, що вимагає знаходження
рішень, які забезпечать баланс між економіч(
ним зростанням та соціальною стабільністю.
— вагома роль підприємств з державною
участю як інструменту для здійснення держав(
них інвестицій;
— суттєвий вплив підприємств з державною
участю на формування доходів та здійснення
державних видатків;
— суттєвий вплив підприємств з державною
участю на попит та пропозицію грошових ре(
сурсів, ціну ресурсів на фінансових ринках;
— значні ризики фінансових втрат, які ви(
никають при функціонуванні підприємств з
державною участю внаслідок конфліктів дер(
жави, як власника, гаранта та регулятора.
Метою фінансової політики в секторі
підприємств з державною участю є побудо(
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ва механізмів функціонування таких під(
приємств, які забезпечать оптимальний ба(
ланс досягнення бажаних для суспільства
економічних та соціальних ефектів. Зазна(
чена мета деталізується у конкретних зав(
дан нях ф інанс ової політ ики щ одо п ід(
приємств з державною участю, серед яких є
як визначення пріоритетних цілей розвитку
та обгрунтування стратегічних позицій під(
приємства, так і аналіз ефективності діяль(
ності таких підприємств тощо.
Вирішення зазначених завдань урядами
дозволяє забезпечувати стратегічний розвиток
економіки; здійснювати безпосередній конт(
роль суб'єктів господарського сектору; забез(
печувати суттєвий вплив на приватний сектор
економіки.
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PROBLEMS OF FORMING COMMUNICATIONS AT ENTERPRISE

У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти процесу формування комунікацій на підприємстві. ГоN
ловним завданням комунікаційної політики для підприємств є не тільки надання необхідної інформації щодо товарів
і послуг, а й створення прихильності й довіри до підприємства, налагодження довгострокових відносин з клієнтами.
Проаналізовано сутність і зміст поняття комунікацій підприємства. Комунікація — це сукупність заходів, спряN
мованих на встановлення двостороннього зв'язку між підприємствами та іншими суб'єктами ринку за допомогою
відповідних інструментів для підвищення ефективності та впливу на ринку
У статті розглянуто сутність маркетингових комунікацій підприємства та засоби маркетингових комунікацій.
Маркетингові комунікації — це концепція, згідно з якою підприємство ретельно продумує та координує роботу своїх
численних каналів комунікації, щоб створити чіткий, послідовний та переконливий погляд на підприємство та його
продукцію.
Досліджується роль комунікацій підприємства у досягненні стратегічних цілей підприємства. Комунікаційна
стратегія — це частина комунікативної взаємодії чи комунікативної поведінки, яка дозволяє інтегрувати цілі, завN
дання та бізнесNстратегію підприємства з набором конкретних дій у сфері комунікацій підприємства. По суті, страN
тегія відповідає на питання: що і як зробити для досягнення ділових цілей підприємства.
Розглянуто внутрішні та зовнішні фактори, що визначають комунікаційні стратегії підприємства. В статті доN
сліджується інтегрований підхід до комунікацій. Це представлення комунікацій як стратегічного ресурсу підприємN
ства, основним завданням якого є забезпечення гармонізації та продуктивності відносин всередині підприємства та її
вільний вхід у зовнішній комунікаційний простір.
Досліджено етапи формування та реалізації комплексу маркетингових комунікацій.
У статті розглянуто соціальноNекономічний та технологічний компоненти системи комунікацій підприємства.
The article considers the theoretical and practical aspects of the process of forming communications at the enterprise.
The main task of communication policy for enterprises is not only to provide the necessary information about goods and
services, but also to create commitment and trust in the enterprise, to establish longNterm relationships with customers.
The essence and content of the concept of enterprise communications are analyzed. Communication is a set of measures
aimed at establishing twoNway communication between enterprises and other market participants through appropriate
tools to increase efficiency and impact on the market
The article considers the essence of marketing communications of the enterprise and means of marketing
communications. Marketing communications is a concept according to which the company carefully thinks over and
coordinates the work of its numerous communication channels in order to create a clear, consistent and convincing view
of the company and its products.
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The role of enterprise communications in achieving strategic goals of the enterprise is investigated. Communication
strategy is a part of communicative interaction or communicative behavior, which allows to integrate the goals, objectives
and business strategy of the enterprise with a set of specific actions in the field of enterprise communications. In essence,
the strategy answers the question: what and how to do to achieve business goals of the enterprise.
The internal and external factors that determine the communication strategies of the enterprise are considered. The
article investigates the integrated approach to communications. This is the representation of communications as a strategic
resource of the enterprise, the main task of which is to ensure harmonization and productivity of relations within the
enterprise and its free entry into the external communication space.
The stages of formation and realization of the complex of marketing communications are investigated.
The article considers the socioNeconomic and technological components of the communication system of the
enterprise.

Ключові слова: комунікація, маркетингові комунікації, комунікаційні стратегії під?
приємства, комунікаційні системи підприємства, управління.
Key words: communication, marketing communications, enterprise communication strategies,
enterprise communication systems, management.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

В умовах глобалізаційних викликів комуні(
каційна політика підприємства є одним з основ(
них важелів ефективної діяльності суб'єкта
господарювання. Важчим стає процес форму(
вання попиту та прихильності споживачів,
складніше здійснювати вплив на споживачів.
Головним завданням комунікаційної полі(
тики для підприємств є не тільки надання не(
обхідної інформації щодо товарів і послуг, а й
створення прихильності й довіри до підприєм(
ства, налагодження довгострокових відносин
з клієнтами.
Комунікації суб'єкта економічної діяль(
ності відіграють важливу роль у реалізації стра(
тегічних цілей підприємства. Основним призна(
ченням системи комунікацій підприємства є за(
безпечення необхідного і достатнього інфор(
маційного обміну між структурними елемента(
ми організації.
Розвиток сучасних технологій, з одного бо(
ку, поглиблює та диверсифікує комунікаційні
процеси на підприємстві шляхом постійного
вдосконалення засобів та каналів передачі
інформації, з іншого — актуалізує проблему
пошуку ефективних та ефективних комуніка(
ційних технологій.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання, пов'язані з комунікаціями на під(
приємстві, активно висвітлювались у працях
таких вчених: І.В. Бойчук, А.В. Вовчак, С.С. Гар(
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кавенко, В.Г. Герасимчук, Л.К. Гліненко,
Ю.А. Дайковський, Н.Ю. Кочкіна, А.Ю. Пав(
ленко, Т.О. Примак, Є.В. Ромат, Н.С. Ситнік,
О.О. Стельмах та інші.
Але питання формування комунікацій на
підприємстві потрібно розвивати і конкретизу(
вати відповідно до реальних умов розвитку рин(
ку.
Проте в роботах вчених недостатньо дослі(
джено особливості формування комунікацій на
підприємстві, що і визначає актуальність до(
слідження.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є визначення особливостей
процесу формування комунікацій на під(
приємстві.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підвищена роль комунікативної взаємодії
у функціонуванні та розвитку сучасних під(
приємств висвітлює проблему управління ко(
мунікаціями як всередині підприємств, так і між
підприємством та його середовищем з метою
проведення оптимальних для підприємства ко(
мунікаційних процесів.
Процес спілкування — це обмін інформа(
цією між двома або більше особами. Основни(
ми функціями процесу комунікації є досягнен(
ня соціальної згуртованості для збереження
індивідуальності кожного елемента. Комуніка(
ція реалізує управлінську, інформативну, емо(
Передплатний індекс 21847
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- Підпорядкування стратегії розвитку підприємства намірам та очікуванням
фактичних та потенційних споживачів товарів / послуг
- Формування власного організаційного, інтелектуального та
технологічного потенціалу, здатного допомогти підприємству зберегти
бажане становище у існуючій ситуації на ринку
- Своєчасне отримання необхідної інформації від керівництва про ситуацію
на ринку, передбачення змін у мікро- та макросередовищі (очікувані та
небажані)
- Пошук та активізація сегментів потенційних споживачів для придбання
товарів / послуг, пропонованих підприємством на ринку
- Утримання внутрішніх (реальних) споживачів товарів і послуг
- Налагодження та підтримка зворотного зв’язку компанії з громадськістю
- Посилення конкурентних переваг підприємства на ринку
- Здійснення захисних заходів у відповідь на дії конкурентів
- Формування та підтримка відповідного іміджу підприємства на ринку

Рис. 1. Переваги ефективної системи комунікацій підприємства
Джерело: [2].

ційну (викликає емоції) та контактну (пов'яза(
ну із встановленням контактів) функції.
Комунікація — це процес, за допомогою
якого лідери розробляють систему інформа(
ційного забезпечення, передавання інформації
великій кількості людей всередині підприємства
та окремим особам та установам, що знахо(
дяться поза нею [4, с. 38].
Комунікація — обмін інформацією, за яко(
го керівник отримує інформацію, необхідну для
прийняття ефективних рішень, та доводить її
до відома працівників [4, с. 39].
Комунікація — це сукупність заходів, спря(
мованих на встановлення двостороннього
зв'язку між підприємствами та іншими суб'єк(
тами ринку за допомогою відповідних інстру(
ментів для підвищення ефективності та впливу
на ринку [4, с. 39].
Основне призначення комунікаційної сис(
теми підприємства — забезпечення необхідно(
го та достатнього обміну інформацією між
структурними елементами підприємства.
Саме завдяки ефективній системи комуні(
кацій підприємства зможуть отримати такі пе(
реваги у своїй діяльності (рис. 1).
Таким чином, важливість комунікацій у
підприємницькій діяльності обумовлюється
тим, що:
— комунікація є джерелом і носієм інфор(
мації;
— комунікація виступає в якості ін(
струменту високої ефективності при реалізації
нової стратегії підприємництва.
Маркетингові комунікації — це концепція,
згідно з якою підприємство ретельно продумує
та координує роботу своїх численних каналів
комунікації, щоб створити чіткий, послідовний
та переконливий погляд на підприємство та
його продукцію.
Створення інтегрованих маркетингових ко(
мунікацій включає визначення цільової ауди(
Передплатний індекс 21847

торії та розробку ретельно скоординованої
програми просування для отримання бажаної
реакції споживачів.
Маркетингові комунікації означають систе(
матичне комбіноване використання набору
інформаційних зв'язків — від пошуку ринкової
інформації, вибору місії підприємства, сегмен(
ту ринку, каналів дистрибуції, визначення оп(
тимальних умов продажу продукції до власної
реклами та створення позитивного іміджу
підприємства та його діяльності.
Маркетингові комунікації є чітко визначе(
ними для кожного окремого підприємства та
залежать від специфіки та стану розвитку
ринків, попиту, фінансових та інших ресурсів,
екологічних умов та різних внутрішніх фак(
торів розвитку підприємства. З огляду на це, на
думку експертів, маркетингові комунікації на
ринку — це інформаційно(психологічний вплив
на суб'єктів зовнішнього та внутрішнього сере(
довища, який спрямований на досягнення ос(
новних стратегічних цілей та вирішення опера(
тивних завдань підприємства [3, с. 9].
Засобами реалізації комунікативної політи(
ки є засоби маркетингових комунікацій, серед
яких такі [3, с. 10]:
— реклама (advertising);
— прямий маркетинг (direct marketing);
— зв'язки з громадськістю (public relations);
— стимулювання збуту (sales promotion).
Синтетичними засобами маркетингових ко(
мунікацій є:
— система корпоративної ідентифікації
(брендинг у більш вузькому розумінні цього
терміну);
— спонсорство;
— участь у виставках і ярмарках;
— інтегровані маркетингові комунікації в
місцях продажу;
— маркетинг подій;
— продакт плейсмент (розміщення товару).
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Зовнішні фактори, які визначають
вибір стратегій в області комунікацій
Стан макросередовища:
P – стан політико-правових
факторів;
E – стан економічних факторів;
S – стан соціальних факторів;
T – стан розвитку комунікаційної
інфраструктури

Безпосередні конкуренти:
- показники функціонування;
- їх здібності;
- стратегії;
- наміри

Ринкова ситуація:
- розміри ринку та його
потенціал;
- сегментація;
- шукані зиски;
- вимоги замовників товарів та
послуг;
- товари/послуги-замінники;
- потенційно нові учасники;
- тенденції в галузевих
прибутках
Стан громадської думки:
- рівень інформативності;
- стан оціночної компоненти
громадської думки;
- стан особисто-емоційної
компоненти громадської думки

Поведінка споживачів:
- профілі споживачів;
- наміри споживачів;
- ступінь інформативноті;
- ступінь прихильності громадській думці

Рис. 2. Зовнішні фактори, що формують комунікаційні стратегії підприємств
Джерело: [5].

Всі без винятку засоби маркетингових ко(
мунікацій мають свої незаперечні достоїнства
і очевидні недоліки. Жодний окремий взятий
засіб не в змозі забезпечити ефективну кому(

нікацію при будь(ринкової ситуації всім без ви(
нятку типам комунікаторів.
Отже, комунікаційна політика є необхідною
і важливою складовою системи управління для

Внутрішні фактори, що визначають
вибір стратегій в області комунікацій
Комунікаційний напрямок
діяльності підприємства:
- створення корпоративного
іміджу;
- посилення конкурентних
позицій;
- зміна образу;
- позиціонування;
- диференціація діяльності;
- антикризові заходи
Навички та ресурси:
- організація маркетингу на
підприємстві споживчої
кооперації;
- ступінь використання
комплексу маркетингу

Параметри стратегічних
альтернатив підприємства:
- виробництво товарів та послуг з
найменшими витратами;
- диференціація товарів та
послуг;
- обслуговування вузького,
концентрованого ринку;
- надання товарів та послуг
широкому загалу

Сильні та слабкі сторони у
використанні можливостей в
області комунікацій:
- інформаційна компонентна;
- організаційна компонентна;
- підтримуюча компонентна
(персонал та сприяння)

Рис. 3. Внутрішні фактори, що визначають комунікаційні стратегії підприємств
Джерело: [5].
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Комунікаційна стратегія підприємства
Цілі зовнішнього впливу

Цілі внутрішнього впливу

Стратегічний рівень
Формування нової
філософії просування

Формування комунікативної
культури підприємства

Тактичний. рівень
Формування комунікативного
простору підприємства

Створення концепції
споживання продукту,
просування торгової марки

Оперативний рівень
Формування комунікативних
стандартів

Розробка елементів
просування продукту

Рис. 4. Рівні сформованості комунікаційної стратегії підприємства
Джерело: [2].

забезпечення сталого розвитку підприємства,
від якої залежить ефективність роботи всього
персоналу. Основними засобами комунікацій(
ної політики є стимулювання збуту, реклама,
прямий маркетинг, зв'язки з громадськістю.
Ключову роль відіграє якість інформаційних
потоків, що складають основу комунікаційної
політики.
Оскільки комунікаційна діяльність будь(
якої організації є відкритою соціальною сис(
темою, ідентифікація набору комунікаційних
стратегій є складним процесом, який передба(
чає всебічний аналіз та оцінку факторів ризи(
ку, які впливають на неї.
Зовнішні фактори, що формують комуні(
каційні стратегії підприємств, показані на ри(
сунку 2.
Внутрішні фактори, що визначають кому(
нікаційні стратегії підприємств, показані на ри(
сунку 3.
Стратегічне управління комунікацією пе(
редбачає розробку стратегії досягнення кому(
нікаційних цілей компанії з урахуванням вимог
ринку та його можливостей.
Підприємницька комунікація відіграє важ(
ливу роль у досягненні найбільших цілей під(
приємства.
Комунікаційна стратегія — це частина ко(
мунікативної взаємодії чи комунікативної по(
ведінки, яка дозволяє інтегрувати цілі, завдан(
ня та бізнес(стратегію підприємства з набором
конкретних дій у сфері комунікацій підприєм(
ства. По суті, стратегія відповідає на питання:
що і як зробити для досягнення ділових цілей
підприємства.
Основним завданням комунікаційної стра(
тегії є надання інформаційної підтримки стра(
Передплатний індекс 21847

тегії розвитку підприємства. Комунікаційна
стратегія базується на корпоративній стратегії
та є набором найбільш ефективних інстру(
ментів дій для цільової аудиторії. Вона розроб(
лена підприємствами для успішного продажу
наявного товару чи послуги, виходу на нові
ринки чи доступу до нового продукту чи послу(
ги [5, с. 128].
Під час вивчення проблем спілкування на
сучасному етапі можна виділити три підходи.
Перший фокусується на вивченні комунікацій
всередині підприємства. Другий розглядає
комунікації стосовно просування товару в
маркетинговій системі. Третій підхід перед(
бачає через спілкування будь(який обмін
інформацією між складними динамічними си(
стемами та їх частинами, які здатні зрозумі(
ти інформацію, накопичити її та перетвори(
ти її.
Таким чином, сучасні дослідження в галузі
комунікації на підприємстві дозволяють виді(
лити наступні підходи до визначення цього по(
няття:
1) управління (спілкування як функція уп(
равління, як передача замовлень та пояснення
процедур та операцій);
2) функціональна (спілкування як система
взаємодіючих елементів, що забезпечують фун(
кціонування підприємства);
3) культурологічна (спілкування як спосіб
вираження організаційної культури);
4) гуманістична (спілкування як чинник роз(
витку людського потенціалу);
5) маркетинг (комунікація як процес нала(
годження спілкування зі споживачами та ство(
рення вигідних умов для стабільної прибутко(
вої діяльності підприємства на ринку) [2, с. 231].
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Синергетичний ефект застосування інтег(
рованого підходу до комунікацій на під(
приємстві полягає в такому:
— формування комунікаційної стратегії
базується на принципі "єдності через різно(
манітність", що забезпечує багатофункціо(
нальність та багатонаправленість комунікацій(
них ефектів;
— у результаті комунікаційних взаємодій,
об'єднаних єдиним простором комунікацій і
визначеним політикою комунікації, неминуче
виникає співвідношення між елементами кому(
нікаційної системи;
— узгодженість усіх комунікаційних взає(
модій із стратегічними цілями дозволяє
мінімізувати силу керуючої дії, підкреслюючи
при цьому здатність впливати на комунікаційні
процеси в потрібний час і місце;
— обмін комунікаційними ресурсами та тех(
нологіями призводить до економії витрат, а
також виключає дублювання у разі передачі
інформації;
— формування єдиного комунікативного
простору підприємства створює переваги ско(
ординованих дій, появи нових ідей, підтриман(
ня необхідного різноманіття в результаті по(
стійного обміну інформацією;
— активне спілкування на підприємстві
сприяє накопиченню комунікативного досвіду,
формуванню комунікативної культури та ство(
ренню бренду підприємства [2, с. 231].
Таким чином, комунікації розглядаються як
складне багатогранне явище з синергетичним
ефектом, яке є стратегічним ресурсом підприє(
мства та вимагає сучасних підходів до дослід(
ження.
Комплексний підхід до використання всіх
комунікаційних ресурсів підприємства вимагає
єдиної комунікаційної стратегії. У цьому ви(
падку комунікації не обмежуються функцією
одного з елементів маркетингового поєднання,
а набувають системоутворюючих можливос(
тей. Формування комунікаційної стратегії
підприємства можливо на основі принципу уз(
годженості, оскільки ця система комунікацій,
включаючи цілі, дії, зовнішні оцінки, методи
тощо, має цю властивість. Ось чому поділ цілей
комунікаційної стратегії на зовнішні та
внутрішні можна вважати досить умовними.
Кожна з комунікаційних проблем, що вирі(
шуються на внутрішньому рівні підприємства,
пов'язана з діяльністю підприємства у зовніш(
ньому середовищі. На рисунку 4 показано рівні
розвитку стратегії комунікації підприємства на
основі взаємодії внутрішніх і зовнішніх кому(
нікацій.
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Стратегічний рівень передбачає формуван(
ня стратегії комунікації підприємства, яка є
масштабною та довгостроковою програмою
досягнення цілей підприємства шляхом вико(
ристання всіх комунікаційних ресурсів та
організації комунікаційного простору. В основі
такої програми лежить система загальних вка(
зівок, критеріїв, вказівок, прийнятих підприє(
мством для дій та прийняття рішень у сфері
комунікацій, які забезпечують досягнення її
цілей.
На тактичному рівні формується комуніка(
тивне середовище, під яким розуміється су(
купність умов, які дозволяють підприємству та
її співробітникам взаємодіяти з партнерами з
метою обміну інформацією та створення
зв'язків. Формування комунікативного середо(
вища забезпечує цілісність та координацію дій
для швидкого та адекватного реагування на
динамічні зміни зовнішнього середовища.
Зміст оперативного управління внутрішні(
ми комунікаціями включає розробку, впровад(
ження та оновлення, виходячи з цілей підприє(
мства, систему корпоративних договорів та
стандартів комунікації, розроблену з орієнта(
цією на корпоративні цінності та регулювання
ділової взаємодії працівників підприємства на
всіх ієрархічних рівнях, як між собою, так і з
зацікавленими сторонами у зовнішньому сере(
довищі [1, с. 39].
Основою запропонованого інтегрованого
підходу до комунікацій є представлення кому(
нікацій як стратегічного ресурсу підприємства,
основним завданням якого є забезпечення гар(
монізації та продуктивності відносин всередині
підприємства та її вільний вхід у зовнішній ко(
мунікаційний простір.
Такий підхід передбачає розробку нових
принципів побудови системи комунікацій на
всіх рівнях та стадіях підприємства, у всіх сфе(
рах — від розробки елементів комплексу мар(
кетингу до зміни персоналу.
Сьогодні для успіху підприємства на ринку,
потрібно використовувати широкий комплекс
маркетингових комунікацій (KMК). Вони вра(
ховують особливості пропонованої продукції,
а також зміни в розташуванні конкурентних
сил на ринку, типологію поведінки споживачів
та загальні умови діяльності підприємства.
Етапи реалізації та формування комплексу
маркетингових комунікацій представлені ниж(
че.
1. Аналіз теперішньої ситуації у зовнішнь(
ому макросередовищі та безпосередньому ото(
ченні для визначення впливу зовнішнього сере(
довища на підприємство.
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2. Аналіз діючого КМК підприємства за для
виявлення його слабких та сильних сторін, а
також організація порівняльного аналізу з кон(
курентами та оцінки ступеня досягнення цілей,
поставлених перед сучасним комплексом мар(
кетингових комунікацій.
3. Кристалізація цілей компанії та цілей
організації нового КМК та очікуваних резуль(
татів від його реалізації. Сформовані цілі ком(
плексу маркетингових комунікацій мають
відповідати обраній стратегії підприємства.
4. Аналіз запропонованого товару з точки
зору конкурентних переваг, якості та відпо(
відності вимогам споживачів, доступності для
споживачів, визнання та пам'яті.
5. Розрахунок розміру бюджету маркетин(
гових комунікацій. Основними методами для
визначення бюджету є: експериментальний ме(
тод; метод фіксованої суми; метод подвоєння
частки ринку; залишковий метод; метод моде(
лювання; на основі цілей і завдань. В умовах
сьогодення найдоцільніше використовувати
метод, що базується на цілях та завданнях, але
завжди доводиться враховувати обмеження у
розподілі коштів керівництвом.
6. Обрання тактичних кроків щодо впровад(
ження обраної стратегії реалізації KMК відпові(
дно до бюджету маркетингових комунікацій. Роз(
робка йде у вигляді детального плану. На цьому
етапі рекомендується провести порівняльний
аналіз засобів розміщення інформації з точки
зору релевантності цільової аудиторії, охоплен(
ня, вартості, частоти контактів з цільовою ауди(
торією та рекламного змісту конкурентів.
7. Заключний етап — впровадження комп(
лексу маркетингових комунікацій та аналіз
його ефективності [3, с. 11].
Отже, планування та організація інтегрова(
них маркетингових комунікацій є досить склад(
ним і багатогранним процесом. Це своєрідне
мистецтво, яке спрямоване на масу партнерів,
споживачів та працівників підприємства з ме(
тою створення належно спланованого іміджу
підприємства та бренду торгової марки, доне(
сення до цільової аудиторії про стан підприє(
мства; мистецтво формування психологічного
настрою споживачів у правильному для клієнта
напрямку, встановлення довгострокових парт(
нерських відносин між суб'єктами ринку.
Тому питання вибору оптимального скла(
ду системи маркетингових комунікацій є особ(
ливо гострим для підприємства, оскільки кож(
не підприємство є унікальним. Склад засобів
маркетингових комунікацій та їх використан(
ня, які були успішними для одного підприєм(
ства, можуть у більшості випадків завдати шко(
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ди іншому підприємству. Тому вибір маркетин(
гових комунікацій потрібно робити ретельно.
Основне завдання комунікаційної системи
підприємства — надання достатнього та необ(
хідного обміну інформацією між структурни(
ми елементами організації. Водночас повинні
бути забезпечені достатня мобільність та швид(
кість обміну інформацією, мінімальна втрата та
спотворення комунікаційної інформації та не(
обхідний рівень безпеки конфіденційних даних.
Система зв'язку повинна бути забезпечена вхо(
дами, взаємодіями та технологіями між внутр(
ішніми елементами.
Кожен з елементів системи зв'язку має свої
унікальні характеристики, які можна оцінити
за допомогою інтегральних та спеціальних по(
казників.
1. Соціально(економічний компонент міс(
тить такі елементи:
— професіоналізм персоналу (загальна
професійна) — досвід роботи, освіта, само(
освіта, атестація, підвищення кваліфікації;
— професіоналізм персоналу (з інформа(
ційних технологій) — знання мов програмуван(
ня, знання ПК, програмних пакетів, операцій(
них систем;
— психологічні особливості — сприйняття
корпоративних цінностей, адаптованість, го(
товність до змін, вірність, товариськість, емо(
ційність, відкритість, відповідальність;
— соціальна взаємодія — зворотний зв'язок,
конфлікт, згуртованість, групова взаємодія;
— завдання в системі управління — усвідом(
лення цілей, лояльність до управління, здат(
ність брати участь в управлінні, ініціативність.
2. Технологічний компонент містить такі
складові:
— апаратне забезпечення — знос, кількість
та моделі комп'ютерів, навантаження, ємність;
— програмне забезпечення — види,
кількість, прогресивність, вартість, віддача,
безпека;
— канали зв'язку — затори, типи, потуж(
ність, збої, швидкість, шум, захист;
— мережі — ступінь захисту, типи, достат(
ність;
— системи обробки інформації — АСУ, 1С,
програмно(технічні комплекси [4, с. 40].
Соціально(економічна частина системи
зв'язку дуже важлива, оскільки неможливо
повністю автоматизувати обмін інформацією.
Оскільки інформація обробляється персона(
лом, її склад та структура впливають на ефек(
тивність комунікацій. Так, важливою буде про(
фесійні навики персоналу та рівень їх знань з
інформаційно(комунікаційних технологій, пси(

85

АГРОСВІТ № 12, 2020
хологічні особливості працівників, їхній склад
характеру та вміння соціальних взаємодій у
групах тощо.
Технологічною складовою системи зв'язку
є її інструментальна частина, яка забезпечує
автоматизацію обміну інформацією. Основни(
ми елементами є апаратне, програмне забезпе(
чення та канали зв'язку. Кожен з цих елементів
має певні техніко(економічні характеристики,
що визначають ефективність цього компонен(
та системи зв'язку [4, с. 40].
Часто виникає ситуація, коли якість со(
ціальних взаємодій чи навички персоналу є не(
достатньою. Тоді навіть із надмірністю техно(
логічної підтримки управління комунікаціями
ускладняється. Особливо це відчувається під
час організаційних змін.
Для своєчасного усунення дисбалансів у сис(
темі комунікацій на підприємстві необхідно ство(
рити ефективну систему діагностики можливих
проблем. Діагностика передбачає глибокий і де(
тальний аналіз проблем, виявлення чинників, які
впливають на них, підбір всієї необхідної інфор(
мації для прийняття рішень, а також виявлення
взаємозв'язку між спільними цілями, проблема(
ми та результатами діяльності підприємства.
ВИСНОВКИ

Комунікація — це перелік заходів, направ(
лений на встановлення двостороннього зв'яз(
ку між бізнесом та іншими суб'єктами ринку за
допомогою інструментів для збільшення ефек(
тивності та значення на ринку.
Основна місія системи комунікації на під(
приємстві — забезпечення достатнього та не(
обхідного обміну інформацією між структур(
ними підрозділами підприємства.
Оскільки комунікаційна діяльність будь(
якого підприємства є відкритою соціальною си(
стемою, ідентифікація набору комунікаційних
стратегій є складним процесом, який передба(
чає всебічний аналіз та оцінку факторів, які
впливають на неї.
Основною місією комунікаційної стратегії
є надання інформаційної підтримки плану роз(
витку підприємства. Комунікаційна стратегія
базується на корпоративної стратегії та є на(
бором найбільш ефективних інструментів дій
для цільової аудиторії. Він розроблений
підприємствами для вдалого продажу наявної
продукції чи послуги, виходу на нові ринки збу(
ту чи доступу до нового продукту чи послуги.
Основою запропонованого інтегрованого
підходу до комунікацій є представлення кому(
нікацій як стратегічного ресурсу підприємства,
основним завданням якого є забезпечення гар(
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монізації та продуктивності відносин всередині
підприємства та її вільний вхід у зовнішній ко(
мунікаційний простір.
Такий підхід передбачає розробку нових
принципів побудови системи комунікацій на
всіх рівнях та стадіях діяльності підприємства,
у всіх сферах — від розробки елементів марке(
тингового комплексу до зміни персоналу.
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СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО!
МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ЧЕРЕЗ
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ —
BITCOIN
Ye. Skljar,
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of department of business, trade and stock exchanges,
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
A. Lazorenko,
master student of department of business, trade and stock exchanges, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

THE FORMATION OF THE INFORMATION NETWORK ECONOMY THROUGH USING
OF E!MONEY — BITCOIN

Досліджено та проаналізовано природу, економічну суть та зміст віртуальних грошей. Розкриті дискусійні пиN
тання сутності криптовалюти. У науковоNпрактичній площині криптовалюту розглядають як цифрову валюту, елекN
тронні платіжні засоби, нові форми електронних грошей. Встановлено, що криптовалюта — це відносно новий інструN
мент фінансового ринку, але його вартість не залежить від кількості вкладеної праці, як це традиційно і характерно
для звичайних товарів і послуг. Оцінка структури криптовалюти показала, що Bitcoin є найпоширенішим її видом,
хоча нарощують свої обсяги й інші криптовалюти. Встановлено, що в Україні питання щодо регулювання криптоваN
люти не визначені на законодавчому рівні, їх розгляд знаходиться в невизначеному стані. І поки криптовалюта не
визнана державою, є сумніви в тому, що вона буде мати довіру у користувачів. Розглянуто декларування криптоваN
люти у двох вимірах: у можливості для легалізації придбаних засобів і поясненні походження інших матеріальних
або нематеріальних активів та в легальній можливості приховати майбутні доходи. У перспективі безсумнівним є те,
що Bitcoin буде регулюватися на міжнародному рівні, причому акцент буде зроблено на запобігання використання
цифрових активів для відмивання грошей і незаконних фінансових операцій.
The nature, economic essence and content of virtual money are researched and analyzed. Discussion issues of the
essence of cryptocurrency are revealed. In the scientific and practical plane, cryptocurrency is considered as a digital
currency, electronic means of payment, and new forms of electronic money. It has been established that cryptocurrency
is a relatively new instrument of the financial market, but its value does not depend on the amount of labor invested, as
is traditionally the case for ordinary goods and services. Assessment of the structure of cryptocurrency showed that
Bitcoin is the most common type, although it is increasing its volume and other cryptocurrencies. It is established that in
Ukraine the issues of cryptocurrency regulation are not defined at the legislative level and their consideration is in an
uncertain state. And until the cryptocurrency is recognized by the state, there are doubts that it will be trusted by users.
The declaration of cryptocurrency in two dimensions is considered: in the possibility to legalize the acquired funds
and to explain the origin of other tangible or intangible assets and in the legal possibility to hide future income.
The advantages of using cryptocurrency are given, in particular anonymity of payments; easy money transfer via the
Internet, without the need to trust intermediaries; third parties cannot control transactions or block accounts; money
transfers via Bitcoin are virtually free, while credit cards and online payment systems usually require a commission of
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1—5% of the amount of each transfer + additional trading costs (which can reach several hundred dollars); lack of
inflation caused by banking multiplication (fractional reserve banking) and central bank policy. Limited issuance of
money in the Bitcoin system is distributed in direct proportion to the provided computing power, and is not monopolized
by banks. Disadvantages in the use of cryptocurrency are: strong exchange rate fluctuations that make the currency a
very risky means of storing large sums; endless growth of transaction logs; Bitcoin can be pressured at any time by those
who do not benefit from it.
In the long run, there is no doubt that Bitcoin will be regulated internationally, with an emphasis on preventing the
use of digital assets for money laundering and illegal financial transactions.

Ключові слова: криптовалюта, Bitcoin, віртуальні гроші, електронна валюта, пірингова
система, шифропанк, токен, майнінг.
Key words: cryptocurrency, Bitcoin, virtual money, electronic currency, peer?to?peer system,
cipher punk, token, mining.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У сьогоднішньому світі, практично в усіх
країнах, за винятком 22, існує своя валюта, яка
має унікальну платоспроможність і справж(
ність з точки зору основ, як економіки так і
фінансів. У кожної валюти є власна цінність,
конвертованість, величина емісії та інші фак(
тори.
З тих пір, як гроші перейшли в електронну
форму, стало значно зручніше ними користу(
ватися, адже навіть мільйон можна умістити в
тонку картку. Але із(за переходу "в цифру"
банки легко можуть відстежити переміщення
будь(якої суми. Крім того, традиційні гроші
схильні до інфляції, коли їх цінність падає.
Позбавитися від недоліків і зберегти переваги
електронних грошей дозволяє Bitcoin. У
2009 році вперше світ заговорив про так звану
криптовалюту — грошову одиницю, яка
відрізняється рядом унікальних і не властивих
для звичайної валюти характеристик. Валюта
отримала назву Bitcoin. Це валюта, якій багато
економістів пророкували успішне майбутнє, а
користувачі вже декілька років використову(
ють її для купівлі товарів у великих обсягах. В
Україні, відсутній закріплений на законодавчо(
му рівні, статус криптовалюти але, це не зупи(
няє користувачів використовувати її для роз(
рахунку і для накопичення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасні реалії породжують появу нових
грошових символів, а саме цифрових грошей і
відповідно розвідки в цих дослідженнях є
відносно новими. Так, вивченню історії розвит(
ку та функціонування криптовалют присвячені
праці закордонних дослідників, а саме: Рюбен
Гринберг (Reuben Grinberg) Джозеф Бонно
(Joseph Bonneau), Эндрю Миллер (Andrew
Miller), Джереми Кларк (Jeremy Clark), Арвинд
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Нараянан (Arvind Narayanan), Джошуа Крол
(Joshua A. Kroll) и Эдвард Фелтен (Edward W.
Felten). Питанням стосовно тенденцій розвит(
ку криптовалют приділяють увагу вітчизняні
аналітики, як(от: Ситник І., Коротка А., Лук'я(
нов В., Желюк Т., Бречко О., Циганова Н. Але
проблема дослідження розвитку криптовалют
в нашій країні залишається недостатньо вив(
ченою вітчизняними вченими, це й зумовлює
актуальність подальших наукових розвідок.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є виявлення характер(
них рис та динаміка розвитку криптовалюти
Bitcoin, оцінка панорамних перспектив ринку
криптовалют в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасні гроші, чи то готівка або рахунок в
банку, — це по суті, боргові розписки. Коли ко(
ристувач йде в банк за кредитом для розвитку
свого бізнесу або інших потреб, фінансова
організація дає їх йому. Але до цього моменту в
самого банку грошей для кредиту не існувало
взагалі. Річ у тому, що, згідно із законодавством,
банки можуть створювати гроші ні з чого. Цей
процес називається емісією. В Україні таким
правом володіє Національний банк України, в
якого останні купують валюту за вже зароблені
засоби. У інших країнах емітувати гроші можуть
також комерційні банки. Водночас Bitcoin це не
боргові розписки. Ці цифрові гроші не беруться
з нізвідки, їх потрібно заробити. Це цифровий
аналог золота, яке потрібно спершу добути і
відлити, адже вони були прив'язані до цього до(
рогоцінного металу по жорсткому курсу. Як
інструментом видобутку "цифрового золота"
Bitcoin виступають комп'ютери. Заробити ці
гроші може кожен, досить включити свій ком(
п'ютер і запустити програму [10].
Передплатний індекс 21847
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Bitcoin (від англ. bit — біт та coin — монета) —
це пірингова система електронних грошей, яка
використовує однойменну цифрову валюту,
яку часто називають криптовалютою (крипто(
валюта (англ. — Cryptocurrency) — вид цифро(
вої валюти, емісія і облік яких засновані на
криптографічних методах, наприклад, методі
захисту Proof(of(work і асиметричному шиф(
руванню. Функціонування системи здійснюєть(
ся децентралізовано (у визначеній комп'ю(
терній мережі) або віртуальною валютою
(віртуальна валюта — особисті електронні
гроші, які використовуються для купівлі та про(
дажу віртуальних товарів в різноманітних
Інтернет суспільствах). Мережа повністю де(
централізована та немає центрального адмі(
ністратора або його аналогу [5].
Bitсoin використовує криптографічні прин(
ципи для створення унікальних, не відтворюва(
них, ділених маркерів валюти. Користувачі збе(
рігають криптографічні ключі до своїх власних
грошей локально на своїх комп'ютерах, і про(
водять транзакції, безпосередньо, один з одним
через пірингову (піринг — угода Інтернет(опе(
раторів про обмін трафіком між своїми мере(
жами, а також технічну взаємодію, що реалі(
зує дану угоду: з'єднання мереж і обмін інфор(
мацією про мережеві маршрути) мережу, пере(
віряючи за допомогою мережі достовірність
грошових переказів. Фізично кожна монета в
системі має свій унікальний ключ [5].
У разі здійснення транзакції користувач
додає до монети відкритий ключ адресата і
підписує її своїм особистим закритим ключем.
Щоб виключити подвійне списання однієї мо(
нети, всі транзакції транслюються іншим учас(
никам, а повний список транзакцій в анонімно(
му вигляді зберігається в розподіленій мережі.
При кожній новій транзакції ключі перевіря(
ються за списком попередніх транзакцій. Інак(
ше кажучи, Bitcoin заснований на записі пере(
міщень грошових коштів з використанням аси(
метричного шифрування [5].
Bitcoin можна використовувати для оплати
різноманітних товарів та послуг. У продавців,
які готові приймати Bitсoin, також є мож(
ливість для обміну на реальні гроші через спе(
ціальні торгові точки та обмінники (в Україні є
можливість обміну у Privat 24, Liqpay тощо).
В Україні немає жодного закону або підза(
конного нормативно(правового акта, який би
регулював операції із застосуванням крипто(
валюти. В судових реєстрах все частіше з'яв(
ляються справи, де фігурує Bitcoin. Останнє з
них — зловмисники зробили фінансову пірамі(
ду і заробили на ній 20 мільйонів доларів, пере(
Передплатний індекс 21847

водячи надходження в Bitcoin. Україна входить
де ТОП(10 країн світу за кількістю користу(
вачів Bitcoin, проте законодавством це питан(
ня досі не врегульовано. Це провокує зростан(
ня чорного ринку, маніпуляцій і злочинності
[2].
Ще в 2014 р. НБУ надав лист про пра(
вомірність використання в Україні "віртуальної
валюти / криптовалюти" Bitcoin, в якому за(
пропонував розглядати Bitcoin, як грошовий
сурогат, який не має забезпечення реальної
вартості. А також вказав, що використання гро(
шових сурогатів, як засобу платежу забороня(
ються, так як це суперечить нормам українсь(
кого законодавства. Згідно зі ст. 1 Закону Ук(
раїни "Про НБУ", грошовий сурогат це будь(
які документи у вигляді грошових знаків, що
відрізняються від грошової одиниці України,
випущеної в обіг не Національним банком Ук(
раїни і виготовленої з метою здійснення пла(
тежів у господарському обороті, крім валют(
них цінностей [1].
НБУ зарахував Bitcoin до "грошових суро(
гатів" але, жодна криптовалюта не існує у ви(
гляді грошових знаків. Виникає питання, чому
НБУ висловив таку обережність? Напевне
тому, що будь(яка криптовалюта це зашифро(
вана інформація, скопіювати яку неможливо,
а ще вона емітується безпосередньо в мережі і
ніяк не пов'язана ні з будь(якою валютою або
державною валютною системою, ні з її власни(
ком.
У свою чергу Міністерство фінансів Украї(
ни теж не визнає Bitcoin цінністю. Згідно зі
спільною заявою фінансових регуляторів поки
криптовалюта не має певного правового стату(
су в Україні. Складна правова природа крип(
товалюти не дозволяє визнати їх ні грошовими
коштами, ні валютою і платіжним засобом
іншої країни, ні валютної цінністю, ні електрон(
ними грошима, ні цінними паперами, ні грошо(
вим сурогатом [2].
У липні 2018 р. на засіданні Ради з фінансо(
вої стабільності обговорювалася і була підтри(
мана концепція врегулювання операцій з крип(
товалютами. За результатами зустрічей були
запропоновані моделі здійснення таких опе(
рацій в Україні (через зареєстровані на ліцен(
зованих крипто(біржах рахунки в криптова(
люті), а також визначений відповідальний
фінансовий регулятор (НКЦБФР) та обговоре(
но ряд питань щодо декларування та оподат(
кування доходів від таких операцій. За погод(
женням всіх учасників і за підтримки членів
Комітету з питань фінансової політики та бан(
ківської діяльності Верховної Ради було вирі(
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шено підготувати законопроект про внесення
змін до законодавства з метою введення в пра(
вове поле таких понять: "криптовалюта", "то(
кен", "майнінг", ІСО та інших термінів, а також
врегулювання порядку здійснення операцій з
криптовалютою, декларуванням володіння нею
та оподаткування [2].
У Верховній Раді України було зареєстро(
вано два законопроєкти, які покликані врегу(
лювати це питання: Законопроєкт № 7183 від
06.10.2017 р. "Про обіг криптовалюти в Україні"
та Законопроєкт № 7183(1 від 10.10.2017 р.
"Про стимулювання ринку криптовалют і їх
похідних в Україні". Обидва законопроєкти
визначали необхідність державного управлін(
ня у сфері поводження з криптовалютою, по(
вноваження регулятора визначати порядок
створення і діяльності криптовалютних бірж,
проводити моніторинг криптовалютних тран(
закцій, ідентифікувати суб'єкти криптовалют(
них операцій. Однак у серпні 2019 р. обидва за(
конопроєкти були відкликані [8; 9].
Оскільки прямої заборони на придбання та
володіння криптовалютою в Україні немає, то
значна когорта державних службовців, актив(
но декларують криптовалюту в своїх деклара(
ціях. Державою поки, що не прийнято жодно(
го рішення з приводу необхідності декларуван(
ня криптовалюти. Оскільки криптогаманці не(
можливо ідентифікувати, то відстежити, кому
належить криптовалюта, не є можливим. Тому,
декларування криптовалюти (крім законного
аспекту) можна розглядати ще в двох вимірах:
1. Це дає можливість для легалізації прид(
баних засобів і пояснення походження інших
матеріальних або нематеріальних активів, на(
приклад, задекларувавши купівлю сім років
тому певної кількості криптовалюти (за неве(
лику вартість), з подальшим її продажем, ска(
жімо в 2021 р., то такий декларант матиме мож(
ливість підтвердити легальність коштів для
придбання вже наявних активів. Зрозуміло, що
контролюючі органи до криптогаманців таких
декларантів доступу не можуть мати, оскільки
в них немає відповідних повноважень.
2. Це дає легальну можливість приховати
майбутні доходи, наприклад, аналогічно задек(
ларувавши купівлю сім років тому значної
кількості криптовалюти (за невелику вартість),
з подальшим її продажем, скажімо в 2021 р.,
такий декларант матиме можливість підтверди(
ти легальність коштів для придбання активів у
майбутньому.
Розходяться думки у провідних експертів і
щодо оподаткування Bitcoin. Вважається, що
оподатковуватися повинна позитивна різниця
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між купівлею і продажем (обміном) криптова(
люти в момент її конвертації на гроші або то(
вар, послугу. Така операція повинна обклада(
тися за ставкою 18 % + 1, 5% військовий збір.
Але, по суті, дохід від криптовалюти є пасивним
доходом, для якого встановлено ставку 5 % по(
датку на доходи фізичних осіб. Однак зазначе(
ну ставку застосувати не представляється мож(
ливим бо в списку пасивних доходів, закріпле(
них у Податковому кодексі України [7], дохід,
отриманий від операцій з криптовалютою
відсутній. Такий же підхід можна запропону(
вати і до суб'єктів господарювання щодо подат(
ку на прибуток підприємств (ставка 18 %) або
єдиного податку (ставка 5%).
Щодо ПДВ, то операції з Bitcoin не є поста(
чанням товарів або послуг, а тому такі операції
не можуть обкладатися ПДВ. У своєму рішенні
у справі "Skatteverket v David Hedqvist" Суд
Європейського союзу прийшов до висновку, що
операції з Bitcoin звільняються від ПДВ, оскіль(
ки відносяться до платіжних операцій з валю(
тою, грошовими знаками і монетами [2].
Ідеї криптовалюти "b(money" описав ще в
1998 р. Вей Дай в розсилці шифропанків (шиф(
ропанки — це неформальна група людей, заці(
кавлених в збережені анонімності та в шифру(
ванні, криптографії.). У 2008 р. особою або гру(
пою осіб під псевдонімом Сатосі Накамото був
опублікований файл з описом протоколу та
принципом роботи тимчасової мережі. За сло(
вами Сатосі, розробка почалася в 2007 р., а у
2009 р. він закінчив розробку протоколу і опуб(
лікував клієнт (програму), після чого, мережа
була запущена. Bitcoin офіційно прийнятий в
таких країнах: Канада, Японія (частково),
Німеччина, Хорватія, Данія, Південна Корея,
Швейцарія, США, в країнах ЄС. Заборонений
в Китаї, Швеції, Таїланді, Індії, Ісландії, Єгипті
[19].
Кожен день виникає приблизно 3600 нових
Bitcoin. Монети з'являються в результаті про(
цесу, названого як "Майнінг". Перша біткоїн(
транзакція відбулася 21 січня 2009 р., Сатосі
перевів 100 Bitcoin Халу Фінні (Hal Finney) а
офіційною датою продажу перших Bitcoin є
25 квітня 2010 р. тоді продали 1000 Bitcoin за
0,3 центи кожна [5].
Однією з особливостей Bitcoin є можливість
емісії нових Bitcoin, кожен користувач має
можливість самостійно емітувати гроші за ра(
хунок розрахункової потужності комп'ютера,
за допомогою цього вкладу Bitcoin стає все
більш і більш захищеною. Система децентралі(
зована та має ліміт по випуску нових Bitcoin,
чим більше людей прагнуть їх отримати, тим
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важчим стане його добування (mining — видо(
буток) [4].
В нині кількість монет в обігу системи скла(
дає трохи більше 1 млн. Фактично на сьогодні
Bitcoin — це хмарна мережа (хмарні обчислен(
ня — забезпечення повсюдного і зручного ме(
режевого доступу на вимогу до загального
пулу (пул — форма об'єднання, угоди між
підприємцями, зазвичай тимчасового, при якій
прибуток її учасників надходить у загальний
фонд і розподіляється між ними згідно із заз(
далегідь встановленими квотами) конфігурує(
мих обчислювальних ресурсів (наприклад, ме(
реж передачі даних, серверів, пристроїв збері(
гання даних, додатків і сервісів як разом, так і
окремо), які можуть бути оперативно надані і
звільнені з мінімальними експлуатаційними
витратами і / або зверненнями до провайдера)
розподілених обчислень. Дохід у Bitcoin моне(
тизується за рахунок валюти, цінність якої за(
безпечує електрична енергія і робота процесо(
ра. Фактично номінал однієї монети дорівнює
певній кількості процесорного часу. На прак(
тиці вартість її визначається співвідношенням
біржових пропозицій та попиту, що з певною
затримкою впливає на необхідні комп'ютерні
ресурси для генерації монети [4].
Розглянемо переваги та недоліки цієї си(
стеми. Переваги:
— анонімність платежів;
— проста передача грошей через Інтернет,
без необхідності довіряти посередникам;
— треті особи не можуть контролювати
транзакції або блокувати рахунки;
— перекази грошей за допомогою Bitcoin
практично безкоштовні, в той час як кредитні
картки та системи онлайнових платежів зазви(
чай вимагають комісію в 1—5 % суми кожного
переказу + додаткові торгові витрати, (які мо(
жуть досягати кількохсот доларів);
— відсутність інфляції, яку викликають бан(
ківська мультиплікація (fractional reserve
banking) і політика центральних банків. Обме(
жена емісія грошей в системі Bitcoin розподі(
ляється прямо пропорційно наданій обчислю(
вальній потужності, а не монополізується бан(
ками [13].
Недоліки:
— сильні коливання курсу роблять валюту
дуже ризикованим засобом зберігання великих
сум;
— нескінченне зростання логу транзакцій
(але потрібно враховувати, що обсяги носіїв
інформації теж ростуть);
— попри необов'язковість комісій, тран(
закції з нульовою комісією, майже напевно,
Передплатний індекс 21847

надовго застрягнуть. Тому гаманець може ви(
магати мінімальну комісію (обмеження можна
обійти підписавши транзакцію вручну);
— безпечне отримання з недостовірних
джерел у середньому займає 10 хвилин (се(
редній випадковий час хоча б одного підтверд(
ження транзакції одним з Майнерів);
— у будь(який момент може початися тиск
на Bitcoin з боку тих, кому він не вигідний [17].
Фінансовий аналітик Елліот Прехтер у да(
лекому 2010 р. передбачив грандіозний зліт
Bitcoin, коли він коштував лише 6 центів за то(
кен і був нікому невідомий. За 10 років ціна
Bitcoin виросла з 0 до близько 20 тис. $ США.
Так, 17 грудня 2017 р. курс Bitcoin під час елек(
тронних торгів досягнув максимального в
історії курсу 20042 $. Загальна капіталізація
ринку становила 335,7 млрд $. А вже 21 листо(
пада 2018 року він коштував 4484 $. 29 березня
2019 р. — вартість Bitcoin становила 3476 $. А
вже 13 травня 2020 р. Bitcoin коштує 8903 $ [6].
Отже, Елліот Прехтер мав рацію. Але тепер він
пророкує такий самий грандіозний захід циф(
рових грошей.
У 2140 році буде видобуто останній Bitcoin.
21 мільйон саме таке максимальна кількість
біткоїнів, яка буде коли(небудь здобута. На
сьогоднішній день видобуто вже близько
12 мільйонів. Алгоритм видобутку зменшує
кількість знайдених монет у 2 рази кожні кілька
років, тому процес нерівномірний. На початок
2020 року у світі налічується 23,1 мільйона влас(
ників Bitcoin.
Виникає питання куди ж можна вкладати
криптовалюту? Сьогодні Bitcoin приймають
сотні західних магазинів електроніки, космети(
ки, компанії з надання послуг хостингу, замов(
лення їжі, лотереї, віртуальні ігри та інші сер(
віси. В результаті переговорів з Amazon.com
було досягнуто домовленості про використан(
ня Bitcoin в її Інтернет(магазинах (сума покуп(
ки повинна перевищувати $ 30) [4].
З точки зору доцільності використання
будь(яких засобів, найкращим способом отри(
мання постійного заробітку є отримання пасив(
ного прибутку — дивідендів і відсотків з вкла(
день. В цьому випадку Bitcoin не відрізняється
від звичайної валюти — його так само можна
інвестувати в різні проекти, використовувати
для отримання пасивного прибутку. І в такому
випадку виникає питання про те, куди вкласти
Bitcoin під відсотки. Тенденцією останніх де(
кількох років є інвестиція Bitcoin у різні фонди
і біржі. Але перед інвестуванням власних
коштів у різні хайпи, фонди і біржі, потрібно
пам'ятати про те, що істотна частина проектів
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з використанням криптовалют є шахрайством.
Саме тому необхідно використовувати тільки
перевірені сайти, які якщо і не дають ніяких
фактичних гарантій власникам вкладів, то вже
точно не відрізняються величезною кількістю
негативних відгуків про факти шахрайства.
Існує безліч іноземних фондів і проектів з по(
зитивними відгуками вкладників, серед яких є
кілька проектів, де можна вигідно вкласти
Bitcoin під відсотки, зокрема:
Cointellect. Суть цього проєкту полягає в
тому, що користувач вкладає власні кошти в
хмарний майнінг (іншими словами, інвестує
Bitcoin у виробничі обчислювальні потужності),
за рахунок чого отримує відсотки від власних
вкладів. У середньому на різному хмарному
майнінгу можна отримувати від 5 до 15% на
місяць з власного капіталовкладення. Перева(
га сервісу Cointellect полягає в тому, що мож(
на займатися майнінгом як на власному облад(
нанні, так і отримувати виплати за допомогою
придбаного контракту на сторонні потужності.
CEX.io. Цей сервіс є одним з найбільших у
світі майнінгових пулів, на якому представле(
но відразу кілька функцій — біржа для крип(
товалют, хмарний майнінг і торгова біржа для
потужностей. Так, крім безпосереднього заро(
бітку на інвестуванні в хмарний майнінг, мож(
на купувати і сторонні потужності, які там же і
перепродувати. Таким чином, інвестор потен(
ційно може отримувати прибуток і з перепро(
дажу потужностей, і з відсотків в майнінг.
EOBOT. Цей сервіс займається пропози(
цією потенційним інвесторам обчислювальних
потужностей (будь(яких, незалежно від типу
мови, який використовувався для написання
коду). В середньому інвестовані кошти окуп(
ляться за 10—11 місяців. Однією з відмінних рис
EOBOT є можливість оперування з різними
криптовалютами — конвертувати валюти мож(
на всього за один клік. Крім того, вкладникам
не обов'язково мати власне обладнання для
майнінгу — досить інвестувати кошти в наявні
потужності сервісу.
MyDailyCoin. Ще один сервіс, що дозволяє
вигідно інвестувати криптовалюту. Був створе(
ний на початку 2014 року командою трейдерів
з Форекса, оскільки дана валюта резонно
оцінювалася як потенційно вигідна і перспек(
тивна з точки зору свого подальшого розвит(
ку. На сервісі пропонується отримувати до 3%
щоденного доходу з одного вкладу, а фінансові
ризики, за словами команди сервісу, уклада(
ються в 1% від суми інвестицій. За своєю суттю
даний проект нічим не відрізняється від банкі(
вських депозитних вкладів, проте є можливість
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безперешкодного виведення грошей в будь(
який момент [18].
Також криптобіржа Binance оголосила про
початок прийому депозитів у фіаті через карт(
ки Visa і MasterCard. У мережі Ethereum мож(
на платити біткоїнами. Kyber Network, Republic
Protocol і BitGo випустили токен WBTC стан(
дарту ERC(20, прив'язаний і забезпечений
Bitcoin. Фондова біржа Nasdaq заробляє на
крипторинку, надаючи доступ до свого інстру(
ментарію. За даними Forbes, на інтерфейсі
Nasdaq вже працює сім криптобірж, серед яких —
Gemini і SBI Virtual Currency. Фінансове управ(
ління Нью(Йорка видало ліцензію на роботу з
криптовалютами оператору біткоїн(банко(
матів Cottonwood Vending LLC. IBM провела
оформлення на блокчейні доставки 28 тонн
цитрусових з Китаю в Сінгапур.
Відзначимо, що при вирішенні капітало(
вкладень у будь(які біржі або фонди, необхід(
но перевіряти платоспроможність останніх
шляхом інвестування невеликих сум. Невели(
ка сума криптовалюти забезпечує власну надій(
ність власнику Bitcoin, гарантуючи відсутність
ризиків.
При виборі, куди конкретно вкласти Bitcoin
під відсотки, можна не обмежуватися виключ(
но Інтернетом. На сьогодні існують сотні об(
мінників, які пропонують послуги конвертації
і виведення криптовалюти — кожен майнер
знає про такі сервіси. Подальший шлях інвес(
тицій для власника Bitcoin (після обміну) нічим
не відрізняється від можливостей капіталовк(
ладень для звичайного інвестора. Власник
Bitcoin може використовувати кошти для по(
дальших вкладів в акції великих іноземних ком(
паній, може використовувати їх для проведен(
ня торгів на Форекс або для інших інвестицій(
них проектів [18].
Хоча аналітики Deutsche Bank вважають, що
коливання ціни Bitcoin не дозволяють йому ста(
ти надійною валютою. Водночас фахівці прог(
нозують, що криптовалюти стануть мейнстри(
мом протягом двох років, а основними драйве(
рами їхнього прийняття називаються цифровий
юань і проект Libra від Facebook [6].
ВИСНОВКИ

Узагальнивши теоретичні підходи до ви(
користання криптовалюти було виявлено,
що існує декілька способів використання
Bitсoin користувачами. Це "валюта як опла(
та", "спекуляції" та "інвестиції", це широка і
одночасно зручна мережа розповсюдження
товарів і послуг, що поставляються за крип(
товалюту.
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Завдяки численним маніпуляціям у ЗМІ
представляється негативний образ Bitcoin
для населення як "валюти в тіньовій еко(
номіці". Біржові маніпуляції нині не мають
жодних "державних" засобів захисту, що
може відлякувати людей від участі в біржах.
За інших рівних Bitcoin — це і не валюта, і не
"золото", це щось зовсім нове в фінансовому
світі, і поки ніхто не усвідомив всієї суті цьо(
го явища, але є передумови, що ними буде
користуватися дуже велика кількість людей.
Адже криптовалюта та інші електронні замі(
нники грошових одиниць у перспективі набу(
ватимуть більшого розповсюдження та попу(
лярності серед українців. Це пов'язане з уяв(
леннями населення про фінансову мож(
ливість заробити непогані статки, використо(
вуючи криптовалюту, до того ж сам по собі
Bitcoin є унікальним, він відображає нові тех(
нологічні ідеї, не маючи на сьогодні ніяких
аналогів.
Кожен, хто очікує того, що Bitcoin вигід(
но користуватися є сенс інвестувати в супутні
масові види електронного бізнесу, як(то:
обмінні сервіси, сайти поставки послуг і то(
варів тощо. Тим самим підвищуючи як заці(
кавленість звичайних клієнтів у використанні
Bitcoin, так і зміцнюючи його "добре ім'я" і
довіру, що вплине на природний ріст ринку
послуг, які надаються із застосуванням
Bitcoin та зменшення його волатильності і
стабілізації курсу. Не можемо стверджувати,
що Bitcoin претендує на вічність, але вважає(
мо, що у нього є майбутнє. І найголовніше —
це майбутнє, яке в руках користувачів, за ра(
хунок зовсім нових принципів освіти, поши(
рення та обміну Bitcoin, у числі яких —
анонімність власника гаманця, стеження за
всіма транзакціями, не підконтрольність кор(
пораціям і державам тощо.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF SUBSTANTIATION
OF THE DEFINITION OF "HOTEL" AS ONE OF THE KEY SUBJECTS
OF THE MARKET OF TOURIST SERVICES OF UKRAINE
У статті проведено деталізований аналіз понятійного апарату дефініції "готель", згруповано отримані результаN
ти та здійснено розподіл за характерними класифікаційними ознаками (за економічним змістом діяльності (орієнтаN
ція на прибуток); за напрямом діяльності (надання базових послуг); за напрямом діяльності (надання додаткових
послуг, окрім базових). У роботі наведено перелік суб'єктів ринку туристичних послуг України згідно з чинним закоN
нодавством та виокремлено із наведеним обгрунтуванням для подальшого вивчення поняття "готель". Опрацьовано
нормативноNправові документи, що здійснюють контроль діяльності готельного підприємства. Виокремлено основні
характеристики існуючого понятійного апарату дефініції "готель". Запропоновано узагальнююче визначення поN
няття "готель". Вивчення основних понять термінологічного апарату, що супроводжують та забезпечують проведенN
ня поглибленого аналізу наукових поглядів дефініції "готель" є невід'ємною частиною цього дослідження, адже дозN
воляє більш масштабно розуміти тенденції розвитку зазначеного питання крізь призму отриманих результатів.
The article provides a detailed analysis of the conceptual apparatus of the definition of "hotel", grouped the results
and distributed according to the characteristic classification features (by economic content of activity (profit orientation);
by direction of activity (provision of basic services); The list of the subjects of the tourist services market of Ukraine
according to the current legislation is given in the work and is separated with the justification for further study of the
concept of "hotel". normative legal documents controlling the activity of the hotel enterprise were identified, the main
characteristics of the existing conceptual apparatus of the definition of the hotel were identified, a generalization of the
definition of the concept of the hotel was proposed. is an integral part of this study, allowing a broader understanding of
the trends of the issue through the lens of the results obtained.
In the conditions of transformation of the national economy, there is a need to constantly monitor the trends of the
development of the tourist services market of Ukraine in order to ensure a smooth cycle of its work. Today, apart from
the main actors of the tourist services market — tourist operator and travel agent, it is necessary to study such entity as
a "hotel" in more detail, as it is able to ensure regular replenishment of foreign exchange earnings into the country and, at
the same time, serves as a means of ensuring employment of the population.. However, it is worth noting that there are a
number of problematic issues that hinder the progressive development of hotels and similar facilities of temporary
accommodation of Ukraine, so, before solving them, it is necessary to analyze in detail the conceptual apparatus of the
definition of "hotel". A key problem in the study of the concept of "hotel" and familiarity with the specifics of its activities
is the lack of clear systematization of the interpretation of the basic characteristics developed by the precursors, which
leads to a more detailed study of this issue.
Considering the above list of participants (intermediaries) of the tourist services market, who promote tourist
products and / or provide tourist services, we can distinguish the following, namely: other business entities providing
temporary accommodation (accommodation), catering, sightseeing, entertainment and other tourist services. From the
above list of subjects in this study will be clarified the issue of the definition of "hotel", because it is part of the specified
category of subjects of the tourist services market of Ukraine and, directly, the list of funds that are part of the infrastructure
component of the relevant market.
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Іt is worth noting that hotels and other temporary accommodation facilities are one of the key actors of the tourist
services market and directly influence the formation of tourist attractiveness of our country, and as a result of these
activities — lead to an increase in tax revenues to the local and state budget of Ukraine.

Ключові слова: готель, ринок туристичних послуг, суб'єкти ринку туристичних послуг, готель?
на послуга, готельне підприємство.
Key words: hotel, tourist services market, subjects of tourist services market, hotel service, hotel enterprise.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

В умовах трансформації національної еко(
номіки виникає необхідність постійно спостері(
гати за тенденціями розвитку ринку туристич(
них послуг України з метою забезпечення без(
перебійного циклу його роботи. На сьогодні,
окрім основних суб'єктів ринку туристичних
послуг — туристичного оператора та туристич(
ного агента, варто більш детально вивчити та(
кий суб'єкт, як "готель", адже він спроможний
забезпечити регулярне поповнення валютних
надходжень у країну та одночасно виступає за(
собом забезпечення зайнятості населення. Од(
нак варто відзначити, що є низка проблемних
питань, які гальмують прогресивний розвиток
готелів і подібних засобів тимчасового розмі(
щення України, тому, насамперед варто деталі(
зовано проаналізувати понятійний апарат
дефініції "готель". Ключовою проблемою у дос(
лідженні поняття "готель" та ознайомлення із
специфікою його діяльності є відсутність чіткої
систематизації до трактування основних його
характеристик, виокремленні класифікаційних
ознак вченими(попередниками, що спонукає до
більш детального вивчення цього питання.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Дослідженням основних характеристик
понятійно(категоріального апарату дефініції
"готель" та його теоретико(методологічних
аспектів займалися низка вітчизняних та закор(
донних науковців, у роботах яких викладено
актуальні проблеми та запропоновані шляхи їх
вирішення. Сучасний стан розвитку готельного
господарства України відображено в наукових
працях Косій Т.М. [1]. У роботах Мельник О.П.
розроблено деталізований план щодо удоско(
налення управління готельним господарством
[2]; Кузнецова Н.М. описує основи економіки
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готельного та ресторанного господарства [3];
Сєміколенова С.В. здійснила статистичне оці(
нювання стану та розвитку готельного госпо(
дарства [4]. В роботах Горіної Г.О. відображе(
но особливості сучасного розвитку готельної
індустрії України [5], здійснено аналіз розвит(
ку міжнародних та національних готельних
мереж в Україні [6] та розроблено стратегії
розвитку міжнародних готельних мереж, їх
теоретичні засади та механізм реалізації [7].
Зроблено значний науковий внесок у розбудо(
ву та вдосконалення теоретичної частини да(
ного дослідження у працях Мальської М.П.,
Пандяк І.Г. [8], Журавльової С.М., Білячен(
ко В.Д., Кукліної Т.С. [9], Зоріна І.В., Кварталь(
нова В.А. [10], Федорченка В.К., Мініч І.В. [11],
Сапрунової В.Б. [12], Бугаєнко В.С., Бречко Г.Т.,
Манучарової Н.Д. [13], Гранильщикова Ю.В.
[14]. Опрацювавши наукові роботи вищезазна(
чених вчених задля більш детального вивчення
та розкриття обраного питання, варто зазна(
чити, що на сьогодні відсутній єдиний підхід,
сутність та основні характеристики дефініції
"готель" через неоднозначне тлумачення його
функціональних складових, що потребує по(
дальшого дослідження з метою формування
повноцінного розуміння усіх теотерико(мето(
дологічних аспектів.
МЕТА СТАТТІ

Метою дослідження є здійснення аналізу
поняття "готель", його обгрунтування і систе(
матизація отриманих результатів аналізу за ха(
рактерними класифікаційними ознаками.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

На сьогодні важливе значення у забезпе(
ченні сталого розвитку ринку туристичних по(
слуг України становить його інфраструктурна
складова, де в свою чергу кожен із суб'єктів
ринку туристичних послуг виступає інфра(
структурним форматором та індикатором ту(
ристичної привабливості регіонів та країни
вцілому. Відповідно до даних, наведених у
Статті 5 "Учасники відносин, що виникають при
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2020
здійсненні туристичної діяльності" Закону Ук(
раїни "Про туризм" (поточна редакція від
28.06.2015 року), зазначено: "…суб'єктами, що
здійснюють та/або забезпечують туристичну
діяльність (далі — суб'єкти туристичної діяль(
ності), є: 1) туристичні оператори…; 2) турис(
тичні агенти…; 3) інші суб'єкти підприємниць(
кої діяльності, що надають послуги з тимчасо(
вого розміщення (проживання), харчування,
екскурсійних, розважальних та інших турис(
тичних послуг; 4) гіди(перекладачі, екскурсо(
води, спортивні провідники та інші фахівці ту(
ристичного супроводу…; 5) фізичні особи, які
не є суб'єктами підприємницької діяльності та
надають послуги з тимчасового розміщення
(проживання), харчування тощо…" [15].
Враховуючи вищезазначений перелік учас(
ників (посередників) ринку туристичних по(
слуг, які просувають туристичні продукти та /
або надають туристичні послуги, можна виок(
ремити такі: інші суб'єкти підприємницької
діяльності, що надають послуги з тимчасового
розміщення (проживання), харчування, екс(
курсійних, розважальних та інших туристичних
послуг. З наведеного переліку суб'єктів в дано(
му дослідженні буде деталізовано розкрито пи(
тання дефініції "готель", адже саме він входить
до складу зазначеної категорії суб'єктів ринку
туристичних послуг України та безпосередньо
до переліку засобів, що входять до складу інфра(
структурної складової відповідного ринку.
Варто зазначити, що готелі та інші засоби
тимчасового розміщення виступають одними з
ключових суб'єктів ринку туристичних послуг
та напряму впливають на формування турис(
тичної привабливості нашої країни, та як ре(
зультат такої діяльності — спонукають до
збільшення податкових надходжень до місце(
вих та державного бюджетів України.
Задля отримання комплексної характерис(
тики досліджень і трактувань науковцями сут(
ності поняття "готель" проведено аналіз їх на(
укових праць.
Трактування поняття "готель" по(різному
висвітлено у працях науковців. Журавльо(
ва С.М., Біляченко В.Д., Кукліна Т.С., Гурова Д.Д.,
Зайцева О.Л. вважають, що це "…комерційне
підприємство, яке спеціалізується на наданні
комплексу послуг із розміщення, харчування,
а також інших додаткових послуг, що забезпе(
чують безпечну й комфортну життєдіяльність
людині, яка тимчасово перебуває поза місцем
постійного проживання" [9]. На думку Бугаєн(
ко В.С., Бречко Г.Т., Манучарової Н.Д., під по(
няттям "готель" варто розуміти "…підприєм(
ство, що надає за заздалегідь встановлену пла(
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ту місце або кімнату для відпочинку або
ночівлі" [13, с. 25]. Сєміколєнова С.В. трактує
поняття "готель" як "…найпоширеніший тип
готельного підприємства, основною функцією
якого є надання приїжджим загальних платних
послуг щодо короткотермінового проживання
та додаткових послуг, залежно від сертифіка(
ційного типу даного підприємства …" [4].
Враховуючи вищенаведені тлумачення вчени(
ми(науковцями поняття "готель" виокремлено
спільну характерну класифікаційну ознаку "за
економічним змістом діяльності", адже кожен ав(
тор під час висвітлення основ цього поняття ак(
центує увагу на отриманні прибутків та їх макси(
мізації за допомогою надання відповідних послуг.
Пуцентейло П.Р., Мальська М.П., Пандяк І.Г.,
Сапрунова В.Б. трактують поняття "готель" як
"…підприємство, що надає людям, які знахо(
дяться за межами дому, комплекс послуг, най(
важливішими серед яких (комплексоутворю(
ючі) — тобто в однаковій мірі є послуга розмі(
щення і харчування…" [8; 12; 16].
Мельник О.П. вважає, що готель — це
"…підприємство, яке призначене для прийому,
розміщення на ночівлю або короткочасний відпо(
чинок і надання житлово(побутових послуг тер(
міном на 45 діб незалежно від місця постійного
проживання" [2, с. 31]. Всесвітня туристична
організація (UNWTO) висвітлює це поняття як
"…колективні засоби розміщення, які складають(
ся з певної кількості номерів, мають єдине керів(
ництво, надають певні послуги (заправлення по(
стелі, прибирання номера й санвузла), згруповані
у класи й категорії відповідно до надаваних по(
слуг і наявного устаткування" [17]. Відповідно до
Наказу №19 "Про затвердження Правил корис(
тування готелями й аналогічними засобами роз(
міщення та надання готельних послуг" від
16.03.2004 року (поточна діюча редакція —
12.11.2010 року під поняттям "готель" слід розу(
міти "…підприємство будь(якої організаційно(
правової форми власності, що складається із
шести і більше номерів та надає готельні послуги
з тимчасового проживання з обов'язковим обслу(
говуванням [18]. Запропоновано на основі опра(
цьованих наукових тверджень виокремити таку
характерну класифікаційну ознаку, а саме "за
напрям діяльності (надання базових послуг)",
адже в кожному наданому визначенні вченими
поняттю "готель" йдеться про надання базових
послуг — розміщення та харчування.
Федорченко В.К., Мініч І.В. описують по(
няття "готель" як "…традиційний тип готельно(
го підприємства, який має великий штаб обслу(
говуючого персоналу і надає широкий набір
додаткових послуг і високий рівень комфорту"
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Таблиця 1. Характерні класифікаційні ознаки трактувань вченими дефініції "готель"
Класифікаційна
ознака
За економічним
змістом діяльності
(орієнтація на
прибуток)

Автор(и)
Журавльова С.М.,
Біляченко В.Д.,
Кукліна Т.С.,
Гурова Д.Д.,
Зайцева О.Л.
Бугаєнко В.С.,
Бречко Г.Т.,
Манучарова Н.Д.
Сєміколєнова С.В.

Пуцентейло П.Р.
За напрямом
діяльності (надання
базових послуг)
Мальська МП.,
Пандяк І.Г.
Сапрунова В.Б.
Зорін І.В.,
Квартальнов В.О.
Мельник О.П.

Всесвітня туристична
організація (UNWTO)

Наказ №19 від 16.03.2004
року «Про затвердження
Правил користування
готелями
й аналогічними засобами
розміщення та надання
готельних послуг»
Федорченко В.К.,
За напрямом
діяльності (надання Мініч І.В.
додаткових послуг,
окрім базових)
Пуцентейло П.Р.

Гранільщиков Ю.В.
Косій Т.М.
Кузнецова Н.М.

Трактування вченими поняття «готель» відповідно до розподілу
за наведеними характерними класифікаційними ознаками
Готель – це комерційне підприємство, яке спеціалізується на наданні
комплексу послуг із розміщення, харчування, а також інших
додаткових послуг, що забезпечують безпечну й комфортну
життєдіяльність людині, яка тимчасово перебуває поза місцем
постійного проживання
Підприємство, що надає за заздалегідь встановлену плату місце або
кімнату для відпочинку або ночівлі
Найпоширеніший тип готельного підприємства, основною функцією
якого є надання приїжджим загальних платних послуг щодо
короткотермінового проживання та додаткових послуг, залежно від
сертифікаційного типу цього підприємства
Підприємство, що надає людям, які знаходяться за межами дому,
комплекс послуг, найважливішими серед яких (комплексоутворюючі),
тобто в однаковій мірі, є послуга розміщення і харчування
Засіб розміщення, що надає особам, які перебувають поза місцем
постійного проживання комплекс послуг, головними серед яких є
послуги розміщення та харчування
Підприємство, що надає повний комплекс послуг щодо прийому,
розміщення, харчування гостей, обслуговування їх перебування в
готелі
Основне підприємство індустрії гостинності, що здійснює прийом і
обслуговування відвідувачів
Підприємство, яке призначене для прийому, розміщення на ночівлю
або короткочасний відпочинок і надання житлово-побутових послуг
терміном на 45 діб незалежно від місця постійного проживання
Колективні засоби розміщення, які складаються з певної кількості
номерів, мають єдине керівництво, надають певні послуги
(заправлення постелі, прибирання номера й санвузла), згруповані у
класи й категорії відповідно до надаваних послуг і наявного
устаткування
Підприємство будь-якої організаційно-правової форми
та форми власності, що складається із шести і більше номерів та
надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов'язковим
обслуговуванням

Традиційний тип готельного підприємства, який має великий штаб
обслуговуючого персоналу і надає широкий набір додаткових послуг і
високий рівень комфорту
Класичний тип підприємств розміщення, що регулярно чи епізодично
надає туристам місця для ночівлі і якому притаманні специфічні
ознаки:
— номерний фонд, що перевищує визначений мінімум;
— набір обов’язкових послуг прибирання номерів і санвузлів,
щоденне заправляння ліжка, обслуговування в номерах
Установа, призначена для розміщення, харчування, побутового,
туристсько-спортивного, екскурсійного і культурно-масового
обслуговування.
Готель – це візитна картка міста або країни, він може бути як місцем
для прихильників відпочинку і подорожей, так і центром активних
ділових контактів
Найбільш поширений стаціонарний тип засобів розміщення,
характерними рисами якого є високий рівень розвитку матеріальнотехнічної бази та використання сучасних прогресивних форм і методів
управління і організації господарства

Джерело

[9]
[13, с. 25]
[4]

[16, с. 7]
[8]
[12, с.17]
[10]
[2, с. 31]

[17]

[18]

[11]

[16, с.194]
[14 ,с.9]
[1]
[3]

Джерело: сформовано на основі [(складено автором на основі [1—4; 8; 9; 10—13; 16—18].

[11]. Гранільщиков Ю.В. висвітлює це поняття
як "…установа, призначена для розміщення,
харчування, побутового, туристсько(спортив(
ного, екскурсійного і культурно(масового об(
слуговування" [14, с. 9].
Кузнецова Н.М. трактує поняття "готель"
як "… найбільш поширений стаціонарний тип
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засобів розміщення, характерними рисами яко(
го є високий рівень розвитку матеріально(тех(
нічної бази та використання сучасних прогре(
сивних форм і методів управління і організації
господарства" [3]. Посилаючись на наведені
твердження, сформовану наступну характер(
ну класифікаційну ознаку "за напрямом діяль(
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ності (надання додаткових послуг, окрім базо(
вих). Саме ці науковці у цьому трактуванні по(
няття акцентують увагу на тому, що готель має
окрім базових послуг, обов'язково надавати до(
даткові (туристсько(спортивного, екскурсійно(
го і культурно(масового обслуговування і т.д.).
Отже, з урахуванням детального вивчення
трактувань ученими поняття "готель", виділені
ключові характерні класифікаційні ознаки за
економічним змістом діяльності (орієнтація на
прибуток), за напрямом діяльності — надання
базових послуг та надання додаткових послуг,
окрім базових (табл. 1).
Проведений аналіз трактувань вченими по(
няття "готель" спонукає до виокремлення та(
ких основних характеристик існуючого термі(
нологічного апарату:
1) готель є візитною карткою будь(якого
міста, адже саме від вражень приїжджих та
створеної атмосфери для відпочинку в готелі
залежить загальна оцінка туристичної приваб(
ливості місця тимчасового перебування;
2) відповідно до сертифікаційного типу го(
тельного підприємства залежить можливість
надання пакету послуг (основних і додаткових);
3) до основних послуг слід віднести перелік
послуг готелю (проживання, харчування), що
входять у базову ціну номера (місця) і надають(
ся споживачу відповідно з укладеним догово(
ром;
4) додаткові послуги — послуги, яких немає
в переліку основних послуг готелю, їх оплачу(
ють та отримують споживачі додатково (до їх
переліку можна віднести: пральні, салони кра(
си, сауни, фітнес(центри, послуги автостоян(
ки і тд.).
Отже, узагальнюючи вищезазначене, слід
акцентувати увагу на тому, що поняття "готель"
варто розуміти як найпоширеніший тип го(
тельного комерційного підприємства, однією з
основних функцій якого виступає надання
приїжджим загального пакету основних та до(
даткових платних послуг на короткостроковій
основі.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, основний науковий результат статті
полягає у вивченні та обгрунтуванні теорети(
ко(методологічних аспектів дефініції "готель",
узагальненні існуючих теоретичних і норматив(
но(правових підходів до визначення цього тер(
міну. Запропоноване визначення дефініції "го(
тель" не лише узагальнює вже існуючі підходи
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та характеристики, але й збагачує терміноло(
гічний зміст даного поняття.
Подальші дослідження повинні бути спря(
мовані на дослідження теоретико(практично(
го аспекту кластерного аналізу діяльності
суб'єктів ринку туристичних послуг України.
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СУТНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПРИНЦИПИ
ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
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THE ESSENCE OF STATE REGULATION POTENTIAL OF ENTERPRISES INNOVATIVE
ACTIVITY AND PRINCIPLES OF ITS IMPLEMENTATION
У статті розкрито сутність потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств та сфорN
мовано принципи його реалізації. На основі аналізу понять "потенціал", "державне регулювання", "інноваційна
діяльність підприємств" та дослідження наукових підходів щодо їх визначення, було розкрито сутність поняття "поN
тенціал державного регулювання інноваційної діяльності підприємств", що грунтується на результативному підході
та за своєю суттю відображає здатність інструментів державного регулювання забезпечувати стимулюючий вплив
на реалізацію інноваційних процесів на підприємстві шляхом створення сприятливих умов (з урахуванням законоN
давчих обмежень) для суб'єктів інноваційної діяльності, що дозволить забезпечити активізацію і розвиток інноваційN
ної діяльності підприємства. Виявлено, що реалізація потенціалу державного регулювання — це вплив держави на
інноваційний розвиток, а також вплив на поведінку суб'єктів інноваційної діяльності з метою підвищення їх інноваN
ційної активності. Результативне застосування інструментів державного регулювання потребує теоретичного обN
грунтування системи принципів реалізації його потенціалу. Теоретично обгрунтовано та сформульовано принципи
реалізації потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств, що на відміну від наявних, вклюN
чають у себе принципи реалізації фінансової, інноваційної та податкової політики, а також принципи провадження
інноваційної діяльності на підприємствах, що дозволило визначити складові формування та реалізації потенціалу
державного регулювання інноваційної діяльності підприємств. Виявлено, що реалізація потенціалу державного реN
гулювання за допомогою інструментів регулювання та з дотриманням основних принципів направлена на стимулюN
вання інноваційної діяльності суб'єктів господарювання та підтримку державної стратегії інноваційного розвитку.
Акцентовано увагу на принципі стимулювання, який є ключовим і на основі якого можливе оцінювання реалізації
потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств, що дасть розвиток подальшим дослідженN
ням забезпечення ефективності державного регулювання інновацій в Україні.
The article reveals the essence of the state regulation potential of enterprises innovation activities of and forms the
principles of its implementation. Based on the analysis of the concepts "potential", "state regulation", "innovation of
enterprises" and research of scientific approaches to their definition, the essence of the concept " state regulation potential
of enterprises innovation activity" was revealed, which is based on an effective approach and essentially reflects the
ability instruments of state regulation to provide a stimulating effect on the implementation of innovation processes in
the enterprise by creating favourable conditions (subject to legal restrictions) for the subjects of innovation, which will
ensure the intensification and development of innovation activities of the enterprise. It is revealed that the realization of
the potential of state regulation is the influence of the state on innovative development, as well as the influence on the
behaviour of innovation entities in order to increase their innovation activity. The effective application of the instruments
of state regulation requires a theoretical substantiation of the system of principles of realization of its potential.
Theoretically substantiated and formulated principles of realization of potential of state regulation of innovative activity
of enterprises, which, unlike existing ones, include principles of realization of financial, innovation and tax policy, as
well as principles of innovative activity at enterprises, which allowed determining components of formation and realization
of state regulation potential of enterprises innovative activity. It is revealed that the realization of the potential of state
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regulation with the help of regulatory tools and in compliance with the basic principles is aimed at stimulating the
innovative activity of economic entities and supporting the state strategy of innovative development. Emphasis is placed
on the principle of incentives, which is key and on the basis of which it is possible to assess the implementation of the
potential of state regulation of innovation activities of enterprises, which will develop further research to ensure the
effectiveness of state regulation of innovation in Ukraine.

Ключові слова: потенціал, державне регулювання, інноваційна діяльність, принципи, сти?
мулювання, підприємство.
Key words: potential, state regulation, innovative activity, principles, stimulation, enterprise.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

ня принципів його реалізації залишається
відкритим.

Рівень розвитку інновацій для будь(якої
країни світу є одним із факторів економічного
зростання, яке в свою чергу обумовлене сту(
пенем створення та використання сучасних на(
укових знань і технологічних розробок. Крім
цього, важливість інноваційної сфери вира(
жається у залежності рівня конкурентоспро(
можності країни від розвитку та прогресу інно(
вацій. Для того щоб інновації приносили країні
позитивні ефекти необхідні регулятивні захо(
ди з боку держави з метою стимулювання і
підтримки інновацій. Зважаючи на важливість
інновацій для держави, а також необхідність їх
регулювання постає питання визначення спро(
можності держави здійснювати вплив на інно(
ваційну діяльність у напрямку зростання та
розвитку, тобто — дослідження потенціалу
державного регулювання інноваційної діяль(
ності.

Метою статті є дослідження сутності потен(
ціалу державного регулювання інноваційної
діяльності підприємств та обгрунтування прин(
ципів його реалізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗ'ВЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Питанню державного регулювання іннова(
ційної діяльності присвячено багато праць
вітчизняних та закордонних вчених. Над питан(
нями державного регулювання, принципів його
реалізації в інноваційній діяльності працювали
такі науковці: Алєксєєв І.В., Амоша О.І., Га(
ман М.В., Геєць В.М., Іванов Ю.Б., Ілляшен(
ко С.М., Крупка М.І., Маслак О.І., Стеченко Д.М.,
Федоcов В.М., Федулова Л.І., та інші.
Попри значну кількість наукових праць та
наукових результатів в сфері державного ре(
гулювання інноваційної діяльності, досліджен(
ня потенціалу державного регулювання інно(
ваційної діяльності підприємств та формуван(
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МЕТА СТАТТІ

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Через те, що "потенціал" не є суто еконо(
мічним терміном та згадується у багатьох га(
лузях науки, цей термін є багатогранним та до(
сить складним для однозначного трактування.
У науковій літературі досліджуються різні види
потенціалу: економічний, ринковий управлінсь(
кий, податковий, потенціал підприємства. До(
слідження потенціалу в економіці відбуваєть(
ся на всіх її структурних рівнях — від потен(
ціалу країни, регіонів, галузей до потенціалу
окремого суб'єкта господарювання. Через
складний та комплексний характер терміну
"потенціал", його визначення є дещо розмитим
та має багато трактувань.
В зв'язку з цим науковці сформували підхо(
ди до визначення терміну "потенціал", вчені
розглядали визначення цього терміну з точки
зору наукових підходів. У таблиці 1 подано виз(
начення терміну "потенціал" в рамках різних
наукових підходів.
Автор статті у визначенні потенціалу дер(
жавного регулювання схиляється до поєднан(
ня цільового та результативного підходу, бо
процес регулювання завжди направлений на
досягнення результату та має поставлені цілі,
які необхідно реалізовувати, а державне регу(
лювання є процесом досягнення цілей іннова(
ційного розвитку та отримання певних резуль(
татів у процесі застосування інструментів ре(
гулювання. Тому у визначенні потенціалу дер(
жавного регулювання пропонується процесний
підхід. За визначенням процесного підходу по(
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тенціал — здатність отримання результату у
відповідності до поставлених цілей за допомо(
гою використання наявних або прихованих
можливостей чи ресурсів.
Досліджуючи регулятивний вплив держави
на інноваційну діяльність підприємств, доціль(
но розглянути такі визначення як "державне
регулювання" та "інноваційна діяльність", а та(
кож особливості інноваційної діяльності
підприємств.
За визначенням Економічного словника За(
вадського Й.С., державне регулювання (англ.
state regulation) — форма цілеспрямованого
впливу держави через систему економічних,
правових і адміністративних методів з метою
забезпечення або підтримки тих чи інших еко(
номічних процесів, створення сприятливих умов
для розвитку усіх інституціональних одиниць
[3].
Стеченко Д. М., у свою чергу визначає дер(
жавне регулювання як вплив держави на
відтворювальні процеси в економіці відповід(
ними засобами з метою зорієнтувати суб'єктів
господарювання й окремих громадян на досяг(
нення цілей і пріоритетів державної політики
суспільного розвитку [4].
У статті розглядається державне регулю(
вання інноваційної діяльності підприємств,
тому цілями державного регулювання будуть
досягнення позитивних результатів із викори(

станням методів та інструментів регулювання і
мобілізацією виробничого та науково(техніч(
ного потенціалів, а також встановлення відпо(
відності розвитку інноваційної діяльності ви(
могам концепції сталого розвитку. Тому під
державним регулюванням інноваційної діяль(
ності розуміється цілеспрямований вплив дер(
жави на поведінку учасників інноваційної
діяльності за допомогою певних методів та
інструментів з метою забезпечення пріоритетів
державної інноваційної політики, підвищення
економічної зацікавленості суб'єктів господа(
рювання, розробки та просування інноваційної
продукції [5].
Згідно з визначенням в українському зако(
нодавстві, інноваційна діяльність спрямована
на використання і комерціалізацію результатів
наукових досліджень та розробок і зумовлює
випуск на ринок нових конкурентоздатних то(
варів і послуг [6].
На думку автора статті, найбільш вичерп(
ним визначенням інноваційної діяльності є виз(
начення в Інструкції щодо заповнення форми
державного статистичного спостереження
№1(інновація "Обстеження інноваційної діяль(
ності промислового підприємства". Згідно з
цим документом, під інноваційною діяльністю
розуміють усі наукові, технологічні, органі(
заційні, фінансові й комерційні дії, що призво(
дять до здійснення інновацій або задумані з

Таблиця 1. Наукові підходи до визначення терміну "потенціал"
Науковий підхід
Виробничий
Ресурсний
Структурний

Сутність підходу
Потенціал є сукупністю виробничих сил
або ж сукупність ресурсів, які задіяні в
процесі виробництва
Потенціал розуміється як сукупність
ресурсів, запасів та засобів, які можуть
бути задіяні у виробничій діяльності
Потенціал складається з сукупності
ресурсів та можливостей, що формують
собою структуру

Факторний

Потенціалом є сукупність ресурсів та
можливостей за відповідних умов

Цільовий

Потенціал розуміється як здатність
досягати поставлених цілей внаслідок
використання наявних ресурсів та
можливостей

Результативний

Потенціал – це здатність отримання
результату внаслідок використання
наявних ресурсів та можливостей

Процесний

Потенціал – здатність отримання
результату у відповідності до
поставлених цілей у процесі
використання наявних або прихованих
можливостей чи ресурсів

Автор(и)
Воблий К.Г.
Вейц В.
Анчишкін О.І.
Шумська С.С.
Фігурнов Е.Б.
Лукінов І.І.
Архипов В.М.
Одинцова Г.С.
Селезнева Г.А.
Мочерний С.В.
Олексюк О.І.
Герасимчук З.В.
Ковальська Л.Л.
Лапін Є.В.
Сосненко Л.С.
Загорна Т.О.
Ковальов В.В.
Волкова О.Н.
Мікловда В.П.
Мізіна О.В.
Ревуцький Л.Д.
Бачевський Б.Є.
Заблодська І.В.
Решетняк О.О.
Запропоновано
автором

Джерело: сформовано автором на основі [1; 2].
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Принципи, що стосуються реалізації потенціалу державного регулювання інноваційної
діяльності підприємств

Принципи
державного
регулювання

Принципи
податкового
регулювання

- погодження інтересів;
- цілеспрямованості;
- пріоритетності;
- системності;
- комплексності;
- гнучкості та адаптації;
- достатності,
організаційноправового та
економікоорганізаційного
забезпечення;
- поступовості та
етапності здійснення
державного
регулювання;
- ефективності;
- прозорості пріоритету
права над економікою;
- єдності економіки і
політики

- наукової
обґрунтованості;
- системності;
- законодавчого
врегулювання;
- комплексності;
- адаптації;
- узгодження інтересів;
- безперервності;
- ефективності;
- пріоритетності;
- раціонального
поєднання
стратегічного й
тактичного підходів

Принципи реалізації
державної
інноваційної політики

- орієнтація на інноваційний
шлях розвитку;
- визначення державних
пріоритетів інноваційного
розвитку;
- формування нормативноправової бази;
- збереження, розвитку і
використання науковотехнічного та інноваційного
потенціалу;
- забезпечення взаємодії всіх
суб’єктів інновацій;
- ефективності підтримки
підприємництва;
- підтримки міжнародної
науково-технологічної
кооперації, трансферу
технологій;
- фінансової підтримки;
- розвитку інноваційної
інфраструктури;
- інформаційного забезпечення

Принципи здійснення
інноваційної
діяльності на
підприємстві
- адаптивності;
- динамічності;
- самоорганізації;
- саморегуляції;
- саморозвитку

Рис. 1. Групування принципів, що стосуються реалізації потенціалу державного регулювання
інноваційної діяльності підприємств
Джерело: згруповано автором на основі [6; 8—10].

цією метою. До інноваційної діяльності входять
дослідження і розробки, не пов'язані прямо з
підготовкою конкретної інновації [7].
Інноваційну діяльність підприємства мож(
на характеризувати як складний і комплексний
процес, що охоплює не тільки використання та
комерціалізацію інновацій, а й цілий поетапний
процес від пошуку ідей до реалізації іннова(
ційної продукції на ринку. Крім цього, в інно(
ваційній діяльності також відіграють роль такі
додаткові види діяльності, як прийняття пра(
вильних управлінських рішень, розробка дизай(
ну, бухгалтерський облік, кваліфіковані пра(
цівники тощо.
Виходячи з вищепроаналізованих наукових
підходів до трактування потенціалу, дослід(
жень вченими сутності державного регулюван(
ня та специфіки інноваційної діяльності, потен(
ціал державного регулювання визначається як
сукупність наявних або прихованих можливо(
стей регулюючого впливу на явище або процес
з метою отримання певного результату. Регу(
люючий вплив полягає в управлінні ходом еко(
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номічного процесу або в коригування поведін(
ки суб'єкта господарських відносин для досяг(
нення соціально(економічних завдань держа(
ви, регіону чи окремого суб'єкта господарюван(
ня.
Таким чином, потенціал державного регу(
лювання інноваційної діяльності підприємств
грунтується на процесному підході та за
своєю суттю відображає здатність інстру(
ментів державного регулювання забезпечува(
ти стимулюючий вплив на реалізацію іннова(
ційних процесів на підприємстві шляхом ство(
рення сприятливих умов (з урахуванням за(
конодавчих обмежень) для суб'єктів іннова(
ційної діяльності, що дозволить збільшити
обсяг інноваційних витрат, забезпечити акти(
візацію і розвиток інноваційної діяльності
підприємства.
Результативність застосування інстру(
ментів державного регулювання в сфері інно(
ваційної діяльності потребує теоретичного
обгрунтування принципів реалізації потен(
ціалу державного регулювання інноваційної
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діяльності підприємств. Групування сукуп(
ності принципів, що стосуються реалізації
потенціалу державного регулювання в інно(
ваційній діяльності підприємств подано на
рисунку 1.
Виходячи зі специфіки реалізації потенціа(
лу державного регулювання інноваційної
діяльності підприємств, принципи застосуван(
ня інструментів державного регулювання в
інноваційній діяльності є похідними від прин(
ципів державного регулювання, принципів по(
даткового регулювання, принципів реалізації
інноваційної політики і базових принципів ве(
дення інноваційної діяльності на підприємстві.
Деякі з принципів у вищенаведених групах
співпадають за своїм змістом, що так чи інакше
стосується процесу, тому можна їх згрупува(
ти за регулятивною ознакою. Решта ж прин(
ципів різняться внаслідок специфіки ме(
ханізмів, в які вони входять, тому можна їх
згрупувати в специфічні (які відображають
аспекти фінансової, податкової та інновацій(
ної політики).
Деякі з принципів у вищенаведених групах
співпадають за своїм змістом, що так чи інакше
стосується процесу, тому можна їх згрупува(
ти за регулятивною ознакою. Решта ж прин(
ципів різняться внаслідок специфіки механіз(
мів, в які вони входять, тому можна їх згрупу(
вати в специфічні (які відображають аспекти
фінансової, податкової та інноваційної політи(
ки).
Проаналізувавши регулятивні та специфічні
групи принципів, що формують собою держав(
не регулювання та стимулювання інновацій, а
також основні принципи інноваційного під(
приємства та його діяльності, сформулюємо
принципи реалізації потенціалу державного
регулювання інноваційної діяльності під(
приємств:
1) системності — формування відкритої,
динамічної імовірнісного характеру системи
управління інноваційним розвитком з ураху(
ванням потенціалу державного регулюван(
ня;
2) ефективності — зростання прибутку,
розширення масштабів виробництва і можли(
востей нагромадження капіталу, активізації
інноваційної діяльності підприємства;
3) адаптивності — підтримання балансу
зовнішніх, сформованих ринковим середови(
щем, і внутрішніх можливостей інноваційного
та фінансового розвитку суб'єкта господарю(
вання;
4) керованості — забезпечення відповід(
ності фактичного стану інноваційного проце(
Передплатний індекс 21847

су бажаному (запланованому) стану після реа(
лізації системної трансформації;
5) збалансованості — інноваційні процеси і
проект використання державних стимулів по(
винні бути узгоджені у часі і термінах реалізації
і являти собою єдиний процес;
6) вимірності — має бути сформована сис(
тема кількісних і якісних показників для оцін(
ки ефективності стратегії інноваційного росту
відповідно до впровадження отриманих дер(
жавних стимулів;
7) невизначеності — необхідність достовір(
ного прогнозування і планування надання сти(
мулів для інноваційного росту, створення
фінансових резервів для зменшення можливих
негативних наслідків від можливих ризиків чи
коректування строків виконання окремих інно(
ваційних робіт (стадій, етапів) при їхньому пла(
нуванні;
8) динамічності — динамічне приведення у
відповідність цілей і спонукальних мотивів
інноваційної та фінансової діяльності підприє(
мства;
9) саморегуляції — коригування системи
управління діяльністю інноваційним розвит(
ком підприємства відповідно до змін зовніш(
нього середовища в сфері пільгового оподат(
кування (зокрема, законодавства, умов та
можливостей використання пільгового опо(
даткування);
10) стимулювання — забезпечення стиму(
люючого впливу на реалізацію інноваційних
процесів на підприємстві, шляхом застосу(
вання інструментів податкового регулюван(
ня.
Автором запропоновано додати до пред(
ставлених принципів принцип стимулювання як
головного мотиву здійснення заходів держав(
ного регулювання діяльності суб'єктів госпо(
дарювання саме щодо інноваційної сфери, роз(
виток якої потребує державного стимулюван(
ня і підтримки.
ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, на основі аналізу таких по(
нять, як "потенціал", "державне регулювання"
та "інноваційна діяльність" автором було нада(
но визначення "потенціал державного регулю(
вання інноваційної діяльності підприємств",
яке базується на процесному підході та за
своєю суттю своєю суттю відображає здатність
інструментів державного регулювання забез(
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печувати стимулюючий вплив на реалізацію
інноваційних процесів на підприємстві шляхом
створення сприятливих умов (з урахуванням
законодавчих обмежень) для суб'єктів іннова(
ційної діяльності, що дозволить збільшити об(
сяг інноваційних витрат, забезпечити активіза(
цію і розвиток інноваційної діяльності підприє(
мства. Державне регулювання інноваційної
діяльності — це складний процес, до якого на(
лежить процедура розробки інноваційної по(
літики, обгрунтування її положень, вибір ме(
тодів та інструменті її реалізації. Виявлено, що
реалізація потенціалу державного регулюван(
ня — це вплив держави на інноваційний розви(
ток, а також вплив на поведінку суб'єктів інно(
ваційної діяльності з метою підвищення їх інно(
ваційної активності.
Сформульовано принципи державного ре(
гулювання інноваційної діяльності підприємств
на основі групування принципів державного
регулювання, податкового регулювання, реа(
лізації державної інноваційної політики та
принципів здійснення інноваційної діяльності
на підприємстві, додано принцип стимулюван(
ня, який є ключовим принципом реалізації по(
тенціалу державного регулювання інновацій(
ної діяльності.
Література:
1. Розуменко С.М. Теоретичні підходи до
визначення сутності потенціалу підприємства
як економічної категорії. Збірник наукових
праць Таврійського державного агротехноло(
гічного університету (економічні науки). 2013.
№ 3 (23). С. 170—172.
2. Маслак О.І., Квятковська Л.А., Безруч(
ко О.О. Особливості формування економічно(
го потенціалу підприємства в умовах циклічних
коливань. Актуальні проблеми економіки. 2012.
№ 9. С. 36—46.
3. Завадський Й.С. Економічний словник.
Київ: Кондор, 2006. 355 с.
4. Стеченко Д.М. Державне регулювання
економіки: навч. посібник. Київ: МАУП, 2007.
176 с.
5. Котельбан С.В. Сутність, методи та інстру(
менти державного регулювання інноваційної
діяльності. Економiка та держава. 2017. № 4.
С. 115—118.
6. Закон України "Про інноваційну
діяльність" від 04.07.2002 № 40(IV. URL: http:/
/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40(15 (дата за(
питу: 9.06.2020).
7. Наказ Держкомстату "Інструкція щодо
заповнення форми державного статистичного
спостереження N 1(інновація" від 01.10.2008 р.

106

№ 361. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z1047 (дата запиту: 9.06.2020).
8. Чечель О.М. Принципи та механізми дер(
жавного регулювання економіки. Науковий
вісник "Демократичне врядування". 2014. № 13.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2014_(
13_8 (дата запиту: 9.06.2020).
9. Іванов Ю.Б. Податковий менеджмент:
навчальний посібник. Київ: Знання, 2008. 525 c.
10. Ілляшенко С.М. Інноваційний менедж(
мент: підручн. Суми: Університетська книга,
2010. 334 с.
References:
1. Rozumenko, S. M. (2013), "Theoretical
approaches to determining the essence of the
potential of the enterprise as an economic cate(
gory", Zbirnyk naukovykh prats' Tavriys'koho
derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu
(ekonomichni nauky), vol. 3 (23), pp. 170—172.
2. Maslak, O.I. Kvyatkovs'ka, L.A. and
Bezruchko, O.O. (2012), "Features of formation of
economic potential of the enterprise in the
conditions of cyclic fluctuations", Aktual'ni
problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 36—46.
3. Zavadskyy, Y. S. (2006), Ekonomichnyy
slovnyk [Economic dictionary], Condor, Kyiv,
Ukraine.
4. Stechenko, D. M. (2007), Derzhavne rehu(
lyuvannya ekonomiky [State regulation of
Economy], MAUP, Kyiv, Ukraine.
5. Kotelban, S. V. (2017), "The essence, methods
and tools of state regulation of innovation", Eko(
nomika ta derzhava, vol. 4, pp. 115—118.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The
Law of Ukraine "Pro innovatsiynu diyal'nist",
available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/40(15 (Accessed 9 June 2020).
7. State Statistics Service of Ukraine (2008),
"Instruction on filling in the form of state statistical
observation N 1(innovation", available at: https:/
/zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1047 (Accessed 9
June 2020).
8. Chechel, O. M. (2014), "Principles and
mechanisms of state regulation of the economy",
Naukovyy visnyk "Demokratychne vryadu(
vannya", [Online], vol. 13, available at: http://
nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2014_13_8. (Accessed
9 June 2020).
9. Ivanov, Yu. B. (2008), Podatkovyy mene(
dzhment [Tax management], Znannya, Kyiv,
Ukraine.
10. Illyashenko, S. M. (2010), Innovatsiynyy
menedzhment [Innovation management], Univer(
sytets'ka knyha, Sumy, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 15.06.2020 р.

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 12, 2020
УДК 330.322: 634

Л. В. Длугоборська,
викладач, Уманський національний університет садівництва
ORCID ID: 0000N0001N8222N7417

DOI: 10.32702/2306(6792.2020.12.107

ЕКСПРЕС!ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ САДІВНИЧИХ
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L. Dluhoborska,
Lecturer, Uman National University of Horticulture

EXPRESS DIAGNOSTICS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF HORTICULTURAL
ENTERPRISES
У статті здійснено методичне обгрунтування експресNдіагностики інвестиційної привабливості садівничих
підприємств. Визначено послідовність етапів експресNдіагностики інвестиційної привабливості садівничих
підприємств: перший етап — визначення функціональних блоків інвестиційної привабливості садівничих підприємств
з обгрунтуванням фінансового, технічного, кадрового, комерційного блоків; другий етап — визначення п'ятнадцяти
індикаторів за функціональними блоками; третій етап — визначення рекомендованих значень та рекомендованої
динаміки індикаторів інвестиційної привабливості підприємств; четвертий етап — визначення інтегрального показN
ника інвестиційної привабливості; п'ятий етап — розрахунок інтегрального показника інвестиційної привабливості
та ідентифікація стану інвестиційної привабливості.
Апробацію експресNдіагностики інвестиційної привабливості садівничих підприємств проведено на прикладі
ПрАТ "Сад України" у середньостроковому періоді з визначенням запропонованих індикаторів. Ідентифіковано рівень
інвестиційної привабливості у 2017—2018 рр. як низький, у 2019 р. — середній з тенденцією до збільшення у наступN
них періодах.
The methodical substantiation of express diagnostics of investment attractiveness of horticultural enterprises is
carried out in the article.
The innovation and investment component of horticulture development is integral to ensuring its sustainable
development, which is especially relevant in modern conditions. The existing negative trends in the current state of
horticulture can not be overcome without attracting investment from horticultural enterprises, which should be based
on the diagnosis of investment attractiveness of horticultural enterprises.
The definition of express diagnostics of investment attractiveness of horticultural enterprises as operative estimation
of investment attractiveness of enterprises by means of system of representative indicators is offered.
The sequence of stages of express diagnostics of investment attractiveness of horticultural enterprises is determined.
The first stage — determination of functional blocks of investment attractiveness of horticultural enterprises with
substantiation of financial, technical, personnel, commercial blocks; the second stage is the definition of fifteen indicators
by functional blocks; the third stage — determination of the recommended values and the recommended dynamics of
indicators of investment attractiveness of the enterprises; the fourth stage — determination of the integrated indicator
of investment attractiveness; the fifth stage is the calculation of the integrated indicator of investment attractiveness and
identification of the state of investment attractiveness. The maximum number of points — 30 with the following distribution
by levels of investment attractiveness of horticultural enterprises: high level — 25—30 points; average level — 17—25
points; low level — 10—17 points; critical level — up to 10 points.
Approbation of rapid diagnostics of investment attractiveness of horticultural enterprises was carried out on the
example of the company "Garden of Ukraine" in the medium term with the definition of the proposed indicators.
The level of investment attractiveness in 2017—2018 was identified as low, in 2019 — medium with a tendency to
increase in subsequent periods.
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The stimulants of the investment attractiveness of the company "Garden of Ukraine" are the high level of financial
independence, maneuverability of equity, growth of assets, profitability, condition of fixed assets and the intensity of
their renewal.

Ключові слова: ескпрес?діагностика, інвестиції, інвестиційна привабливість, садівницт?
во, садівниче підприємство.
Key words: eskpres diagnostics, investments, investment attractiveness, horticulture, horticultural
company.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Інноваційно(інвестиційна складова розвит(
ку садівництва є невід'ємною для забезпечен(
ня сталого його розвитку, що набуває особли(
вої актуальності в сучасних умовах. Для вітчиз(
няного садівництва притаманними є наступні
тенденції: зменшення площі насаджень (яблу(
ня у 2,6 разів, груша у 1,6 разів, слива у 1,5 разів,
черешня у 1,7 разів, абрикос у 1,5 разів, персик
у 4,8 разів за 2000—2019 рр. [1, с. 44]; яблуня —
10,95%, груша — 7,69%, слива — 6,36%, череш(
ня — 8,00%, абрикос — 7,89%, персик — 20,69%
за 2015—2019 рр. [1, с. 44]), зменшення вироб(
ництва плодових культур (яблунь — 2,22%, гру(
ша — 9,85%, слива — 1,60%, вишня — 15,16%,

черешня — 11,66% за 2015—2019 рр. [1, с. 45]),
зменшення урожайності частини плодових
культур за 2015—2019 рр. (груша — 6,53%, виш(
ня — 15,75%, черешня — 6,10% [1, с. 46]) з по(
силенням негативної динаміки у 2018—2019 рр.
за всіма плодовими культурами. Наявні нега(
тивні тенденції сучасного стану садівництва не(
можливо подолати без залучення інвестицій са(
дівничими підприємствами, в основу яких має
бути покладена діагностика інвестиційної при(
вабливості садівничих підприємств.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні і прикладні аспекти інвестицій(
ної діяльності садівничих підприємств дослід(

Таблиця 2. Методичний інструментарій обчислення індикаторів фінансового блоку експресF
діагностики інвестиційної привабливості садівничих підприємств
Блок
індикаторів
Фінансовий

Технічний

Кадровий

коефіцієнт фінансової
незалежності
коефіцієнт маневреності власного
капіталу
темп росту активів

> 0,5

Рекомендована
тенденція
перебування в
межах
рекомендованих
значень
збільшення

> 0,1

збільшення

>1

збільшення

рентабельність реалізації
продукції (ROS)
рентабельність активів (ROA)
коефіцієнт зносу основних засобів
коефіцієнт оновлення основних
засобів
коефіцієнт укомплектованості
робочими кадрами
коефіцієнт плинності кадрів

> 2,0 %

збільшення

> 2,0 %
< 50 %
> 0,15

збільшення
зменшення
збільшення

1

наближення до 1

Індикатори
коефіцієнт абсолютної ліквідності

Рекомендоване
значення
0,1-0,2

< 0,2

коефіцієнт мотивації праці (оплати ≥ середнього рівня
праці)
заробітної плати в
сільському
господарстві, в
Україні чи регіоні
Комерційний рівень урожайності плодових
≥ середнього рівня
культур
урожайності в
Україні чи регіоні
темп росту чистого доходу від
≥ індексу інфляції
реалізації товарів, робіт та послуг
частка довгострокових договорів
> 40 %
із покупцями
штрафні санкції за порушення
відсутні
вимог законодавства

зменшення
збільшення

збільшення
збільшення
збільшення
зменшення

Джерело: складено автором.
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Таблиця 2. Методичний інструментарій обчислення
жено в наукових працях Л.О.
індикаторів
фінансового блоку експресFдіагностики
Барабаш, О.Ю. Єрмакова, М.І.
інвестиційної
привабливості садівничих підприємств
Кісіля, Т.О. Кутковецької, О.Б.
Погріщука, В.І. Чорнодон та ін. №
Індикатори
Формула
Умовні позначення
Формування стабільних джерел 1 Коефіцієнт
ГК + ПФІ ГК – гроші та їх еквіваленти,
К абсол. лікв. =
абсолютної
ПФІ – поточні фінансові
інвестицій у садівництві дослід(
ПЗ
ліквідності
інвестиції,
жено у праці Л.О. Барабаш [2],
ПЗ – поточні зобов’язання,
роль інвестицій у ресурсному 2 Коефіцієнт
ВК
ВК – власний капітал,
Кф.н. =
потенціалі садівничих під(
фінансової
ВБ – валюта балансу,
ВБ
незалежності
приємств та формування інвес(
ВОК
ВОК – власний оборотний
тиційних ресурсів — Т.О. Кутко( 3 Коефіцієнт
К манев.ВОК =
капітал,
маневреності
ВК
вецької [3—5], джерела та мето(
ВК – власний капітал,
власного капіталу
ди формування інвестиційного 4 Темп росту активів
А
А0 – активи на початок року
КА. = 1
А1 – активи на кінець року
потенціалу у садівництві —
А0
О.Б. Погріщука [6], ефектив( 5 Рентабельність
ЧП
ЧП – чистий прибуток (збиток),
ROS=
х100
реалізації продукції
ЧД – чистий дохід від реалізації
ЧД
ність інвестицій у садівництво —
(ROS), %
товарів, робіт та послуг,
О.Ю. Єрмакова, М.І. Кісіля,
ЧП
6
Рентабельність
ЧП – чистий прибуток (збиток),
RO
А
=
х
100
Т.О. Кутковецької [3], В.І. Чор(
активів (ROA) , %
А – активи підприємства
А
нодон [7]. Втім, проблематика
Джерело: складено автором.
діагностики інвестиційної при(
вабливості садівничих підприємств залишаєть(
2. Обмеженість ресурсної бази, оскільки
ся не дослідженою у вітчизняній фаховій літе( експрес(діагностика інвестиційної привабли(
ратурі та потребує розробки.
вості здійснюється переважно інвесторами та
здійснення доцільно базувати переважно на по(
казниках "відкритих даних": дані фінансової
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — здійснити методичне обгрун( звітності, офіційного сайту підприємства та
тування експрес(діагностики інвестиційної дані Державної служби статистики України.
3. Оперування невеликою кількістю най(
привабливості садівничих підприємств.
більш репрезентативних індикаторів, які здатні
надати інформацію інвестору щодо відповід(
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ності його мотивів характеристикам об'єкта
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обгрунтування методичних засад експрес( інвестування [10, с. 13]. Для експрес(діагности(
діагностики інвестиційної привабливості са( ки інвестиційної привабливості садівничих
дівничих підприємств передбачає з'ясування підприємств доцільно сформувати систему реп(
сутності експрес(діагностики та її особливо( резентативних індикаторів, яка буде згрупова(
на за функціональними блоками: фінансовий,
стей.
Що стосується експрес(діагностики, то технічний, кадровий, комерційний (табл. 1).
Перший блок — фінансові індикатори (табл.
вона відрізняється від комплексної діагности(
ки за об'ємом аналітичної роботи. На думку 2), що характеризують різні аспекти фінансо(
О.Ю. Терлецької, експрес(діагностика "перед( вого стану підприємства: ліквідність (ко(
бачає оперативну діагностику підприємства на
Таблиця 3. Методичний інструментарій
підставі вивчення ключових (базових) симп(
обчислення
індикаторів технічного блоку
томів та бізнес(індикаторів його поточного
експресFдіагностики інвестиційної
стану та існування певних загроз" [8, с. 183—
привабливості садівничих підприємств
184].
Дослідження теоретичних напрацювань № Індикатори
Формула
Умовні позначення
ОЗввед. – вартість придбаних у
вітчизняної фінансової науки дали змогу си( 1 Коефіцієнт К = ОЗ
ОЗ
оновлення
звітному періоді основних
стематизувати основні характеристики експ(
основних
засобів,
рес(діагностики інвестиційної привабливості
засобів
ОЗкін – вартість основних
підприємств:
засобів на кінець звітного
періоду
1. Оперативність, оскільки термін "експ(
рес" трактується у тлумачній літературі як 2 Коефіцієнт К = В ×100% Взн. – вартість зношеності
ОЗ
зносу
основних засобів,
швидкий [9, с. 188]. Таким чином, експрес(діаг(
основних
ОЗкін – вартість основних
ностика інвестиційної привабливості передба(
засобів на кінець звітного
засобів
періоду
чає мінімальні витрати часу на проведення
діагностики.
Джерело: складено автором.
он

введ.
кін

зн

зн.

кін
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Таблиця 4. Методичний інструментарій обчислення індикаторів
кадрового блоку експресFдіагностики інвестиційної привабливості
садівничих підприємств
№
Індикатори
1
Коефіцієнт
укомплектованості робочими
кадрами
2
Коефіцієнт
плинності кадрів
3

Коефіцієнт
мотивації праці
(оплати праці)

Формула

К ук. =

К плин . =

К МП =

Н прац .
Фпрац
Ч зв .
Ч прац

ЗП сер
ЗП серТЗ

Умовні позначення
Нпрац – нормативна чисельність
працівників;
Фпрац – фактична чисельність
працівників
Чзв – кількість звільнених з усіх
причин працівників,
Чпрац – середньоспискова
чисельність працівників
ЗПсер – середня заробітна плата на
підприємстві,
ЗПсер – середня заробітна плата в
сільському господарстві,
садівничих підприємствах

Джерело: складено автором.

Таблиця 5. Методичний інструментарій обчислення
індикаторів комерційного блоку експресFдіагностики
інвестиційної привабливості садівничих підприємств
№
Індикатори
1
Рівень
урожайності
плодових культур

2

Темп росту
чистого доходу
від реалізації
товарів, робіт та
послуг

3

Частка
довгострокових
договорів із
покупцями

4

Формула
К урож =

КЧД. =

У сер
У серУкр

ЧД1
ЧД0

Кдовгострок
. =

ЧДдовгострок
ЧД

Умовні позначення
Усер – середня урожайність
плодових культур на
підприємстві,
УсерУкр – середня урожайність
плодових культур садівничих
підприємствах
ЧД0 – чистий дохід від реалізації
товарів, робіт та послуг у
попередньому році,
ЧД1 – чистий дохід від реалізації
товарів, робіт та послуг у
звітному році
ЧДдовгострок – чистий дохід від
реалізації товарів, робіт та послуг
за довгостроковими договорами,
ЧД – чистий дохід від реалізації
товарів, робіт та послуг

Штрафні санкції
за порушення
вимог
законодавства
Джерело: складено автором.

ефіцієнт абсолютної ліквідності),
фінансову стійкість (коефіцієнт
фінансової незалежності), ділову ак(
тивність (коефіцієнт маневреності
власного капіталу, темп росту ак(
тивів) та рентабельність (рентабель(
ність надання послуг, рентабельність
активів).
Другий блок — індикатори техн(
ічного стану підприємства (табл. 3),
що характеризують стан зносу ос(
новних засобів (коефіцієнт зносу ос(
новних засобів) та стан оновлення
основних засобів (коефіцієнт онов(
лення основних засобів).
Третій блок — кадрові індикато(
ри (табл. 4), що характеризують за(
безпечення садівничих підприємств
трудовими ресурсами. До кадрових
індикаторів, які доцільно застосува(
ти під час експрес(діагностики інве(
стиційної привабливості підприєм(

Таблиця 6. Урожайність культур плодових, ц з 1 ra площі насаджень у плодоносному віці

Культури плодові та
ягідні
У тому числі
Культури зерняткові
З них
Яблуня
Груша
Айва
Культури кісточкові
З них
Слива
Вишня
Черешня
Абрикос
Персик

2015
104,5

2017
103,1

2018
128,4

2019
108,1

122,4

119,6

157,8

130,5

121,2
135,5
97,6
87,8

118,0
133,8
83,3
92,3

159,3
150,4
96,6
106,6

131,3
127,2
K/C
89,0

100,1
96,3
71,3
79,1
45,0

109,2
86,7
68,0
110,6
63,0

107,6
109,0
82,8
143,3
80,7

102,0
83,2
67,2
108,4
80,8

Джерело: [1, с. 46].
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Таблиця 7. Індикатори експресFдіагностики інвестиційної
ства належать коефіцієнт
привабливості ПрАТ "Сад України"
укомплектованості робочими
кадрами, коефіцієнт плинності
Значення
Темп росту
Тенденція
кадрів та коефіцієнт мотивації
Індикатори
2017
2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
праці. Останній передбачає по( Коефіцієнт абсолютної 1,81 0,83
1,21 1,73 0,46 1,47
↑
↓
↑
рівняння рівня оплати праці на ліквідності
0,95
0,92
0,94 1,01 0,97 1,02
↑
↓
↑
досліджуваному підприємстві Коефіцієнт фінансової
з середнім рівнем заробітної незалежності
Коефіцієнт маневреності 0,59
0,58
0,55 0,86 0,97 0,95
↓
↓
↓
плати в сільському госпо( власного капіталу
1,13
1,10
1,09 0,78 0,97 0,99
↓
↓
↓
дарстві (2015 р. — 3140 грн, Темп росту активів
↑
↑
2017 р. — 5761 грн, 2018 р. — Рентабельність надання 14,73 16,30 19,01 0,93 1,11 1,17 ↓
(ROS)
7166 грн, 2019 р. — 8738 грн послуг
Рентабельність активів
8,68
7,91
10,37 0,93 0,91 1,31
↓
↓
↑
[11]), в Україні (2015 р. — 4195 (ROA)
40,13 44,09
37,66 0,74 1,10 0,85
↓
↑
↓
грн, 2017 р. — 7104 грн, 2018 р. Коефіцієнт зносу
— 8865 грн, 2019 р. — 10497 грн основних засобів
Коефіцієнт оновлення
0,72
0,34
0,30 1,37 0,47 0,90
↑
↓
↓
[11]) чи регіоні.
основних засобів
Четвертий блок — індика( Коефіцієнт
д/в
д/в
д/в
д/в
д/в д/в
д/в
д/в д/в
тори, що характеризують ко( укомплектованості
кадрами
мерційну складову діяльності робочими
Коефіцієнт плинності
0,00
0,32
0,02 0
0
0,06
↓
↑
↓
садівничих підприємств (табл. кадрів
0,45
0,57
0,56 0,60 1,26 0,98
↓
↑
↓
5). До індикаторів четвертого Коефіцієнт мотивації
(оплати праці)
блоку слід віднести рівень уро( праці
Рівень урожайності
д/в
д/в
д/в
д/в
д/в д/в
д/в
д/в д/в
жайності плодових культур, плодових культур
1,13
0,91
1,22 1,00 0,80 1,35
↑
↓
↑
темп росту чистого доходу від Темп росту чистого
реалізації товарів, робіт та по( доходу від реалізації
товарів, робіт та послуг
слуг, частку довгострокових Частка довгострокових д/в
д/в
д/в
д/в
д/в д/в
д/в
д/в д/в
договорів із покупцями тощо. договорів із покупцями
0
297577 0
0
0
0
↓
↑
↓
Основними умовами забез( Штрафні санкції за
порушення вимог
печення інвестиційної приваб( законодавства
ливості садівничих підприємств
Примітка: д/в — відсутні дані.
за забезпечення рівня урожай(
Джерело: складено автором.
ності плодових культур на рів(
ні, що дорівнює чи перевищує середній рівень уро( послуг дорівнює чи перевищує індексу інфляції
жайності в Україні (табл. 6) чи регіоні; темп рос( (2015 р. — 143,3 %, 2016 р. — 112,4 %, 2017 р. —
ту чистого доходу від реалізації товарів, робіт та 113,7 %, 2018 р. — 109,8 %, 2019 р. — 104,1 % [12]).
Таблиця 8. Присвоєнні значення за індикаторами експресFдіагностики інвестиційної
привабливості ПрАТ "Сад України"
Індикатори
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт фінансової незалежності
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
Темп росту активів
Рентабельність реалізації продукції (ROS)
Рентабельність активів (ROA)
Коефіцієнт зносу основних засобів
Коефіцієнт оновлення основних засобів
Коефіцієнт укомплектованості робочими
кадрами
Коефіцієнт плинності кадрів
Коефіцієнт мотивації праці (оплати праці)
Рівень урожайності плодових культур
Темп росту чистого доходу від реалізації
товарів, робіт та послуг
Частка довгострокових договорів із
покупцями
Штрафні санкції за порушення вимог
законодавства

2017
0
1
1
1
1
1
1
1
0

Значення
2018 2019
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

2017
0
1
0
0
0
0
1
1
0

Тенденція
2018 2019
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0

1
0
0

0
0
0

1
0
0

1
0
0

0
1
0

1
0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1

0

1

1

0

1

Джерело: складено автором.
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Рис. 1. Рівень інвестиційної привабливості ПрАТ "Сад України"

4. Відносна нескладність методичного за(
безпечення, адже швидкість діагностики пе(
редбачає використання доступного інстру(
ментарію [10, с. 13]. Нескладність методич(
ного забезпечення передбачає відмову від
економіко(статистичного інструментарію та
економіко(математичного моделювання, на(
томість запропоновано присвоєння значень
"1" або "0" за результатами відповідності
фактичного значення рекомендованому зна(
ченню та рекомендованій динаміці (табл. 1).
У випадку відсутності вихідних даних для
розрахунків у відкритих джерелах індикато(
ру присвоюється значення "0". Максималь(
на кількість балів — 30 з наступним розпод(
ілом за рівнями інвестиційної привабливості
садівничих підприємств:
— високий рівень — 25—30 балів;
— середній рівень — 17—25 балів;
— низький рівень — 10—17 балів;
— критичний рівень — до 10 балів.
Апробацію експрес(діагностики інвестицій(
ної привабливості садівничих підприємств про(
ведено на прикладі ПрАТ "Сад України" (табл.
7 та 8).
За даними таблиці 8 можна стверджувати,
що стимуляторами інвестиційної привабли(
вості ПрАТ "Сад України" є високий рівень
фінансової незалежності, маневреності влас(
ного капіталу, росту активів, рентабельність,
стан основних засобів та інтенсивність їх онов(
лення; дестимуляторами інвестиційної приваб(
ливості — низький рівень оплати праці на
підприємстві, порівняно з середньоринковим
рівнем оплати праці в сільському господарстві,
темп росту чистого доходу від реалізації то(
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варів, робіт та послуг, відсутність частини
інформації у вільному доступі.
Рівень інвестиційної привабливості ПрАТ
"Сад України", визначений на підставі екс(
прес(діагностики (рис. 1) ідентифіковано у
2017—2018 рр. як низький, у 2019 р. — серед(
ній з тенденцією до збільшення у наступних
періодах.
ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Експрес(діагностика інвестиційної при(
вабливості садівничих підприємств — це
оперативне оцінювання інвестиційної при(
вабливості підприємств за допомогою сис(
теми репрезентативних індикаторів. Грун(
туючись на результатах проведеного до(
слідження, запропоновано здійснювати ек(
спрес(діагностику у такій послідовності:
перший етап — визначення функціональних
блоків інвестиційної привабливості садів(
ничих підприємств з обгрунтуванням фінан(
со вог о, т ехн ічн ого, ка дро вог о, коме р(
ційного блоків; другий етап — визначення
п'ятнадцяти індикаторів за функціональни(
ми блоками; третій етап — визначення ре(
комендованих значень та рекомендованої
динаміки індикаторів інвестиційної приваб(
ливості підприємств; четвертий етап — виз(
начення інтегрального показника інвести(
ційної привабливості; п'ятий етап — розра(
хунок інтегрального показника інвестицій(
ної привабливості та ідентифікація стану
інвестиційної привабливості.
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ALTERNATIVE FORMS OF FINANCIAL SUPPORT FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES
У статті розглянуто стан та проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, досліджено можN
ливості використання нових форм фінансування, обгрунтовано використання власних, залучених та позичених фінансових
ресурсів. Фінансове забезпечення суб'єктів підприємницької діяльності передбачає використання всіх можливих джерел.
Для ефективного функціонування перед підприємствами постає проблема поєднання джерел, форм та методів фінансуванN
ня. Попри те, що власні ресурси є більш прийнятними для забезпечення фінансової діяльності, але у своїй більшості вони є
обмеженими і недостатніми для ефективного процесу господарювання. Саме тому для забезпечення безперервності діяльN
ності сільськогосподарським підприємствам необхідним є пошук альтернативних джерел фінансування, які не виключають
одне одного та можуть бути використані одночасно.
The theoretical bases of the formation of financial providing for the agricultural enterprises were considered in the article. In
particular, the scientific approaches of the essence of the concepts "financial resources", "financial providing" were covered, as an
important component. Financial resources represent a part of all set of means of the enterprise, sources of their formation express
a part of financial means which are used for formation of these financial resources. When creating an enterprise, the formation of
the property of the business entity includes: monetary and material contributions of the founders; income from sales of products
(works, services); income from securities; capital investments and subsidies from budgets; proceeds from the sale (lease) of
property (complexes) belonging to them, the acquisition of property of other entities; loans from banks and other creditors;
gratuitous and charitable contributions, donations of organizations and citizens The main forms and sources of financial providing
of enterprises for the industry were determined.
Today's market conditions, companies are constantly faced with the issue of decisionNmaking on the financial support of
entrepreneurial activity. Despite the shortNterm nature, lack of financing for production activities and lack of innovation, bank
lending remains the main form of borrowing for agricultural enterprises. The introduction of alternative (new) forms of financing
is an important prerequisite for the availability of resources. This will ensure the stability and economic growth of the enterprise.
Such forms include: factoring, forfaiting, bridge financing, mezzanine financing, ECA financing, LBO financing, venture financing,
leasing lending, crowdfunding and crowdfunding. These forms are not common among agricultural enterprises.
Limited access to this type of resources arises as a result of the lack of effective state regulatory policy and financial support
infrastructure. This type of financing is accompanied by a significant level of risk that can be assumed by financially viable
business entities, most of them large enterprises. The use of these forms of financing will increase the availability of funding,
increase the efficiency of financial resources and promote the development of the enterprise as a whole. All these forms of financing
have their own specific features and can be used separately or in combination with each other.

Ключові слова: фінансування, кредитування, страхування, державна підтримка, фінансові
ресурси, лізинг, сільськогосподарське підприємство.
Key words: financing, crediting, insurance, state support, financial resources, leasing, agri?
cultural enterprise.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Досить актуальним є питання переорієн(
тації сільськогосподарських підприємств на
нові форми фінансового забезпечення. Перед
суб'єктами господарювання виникають пи(
тання пошуку джерел фінансування на вигі(
дних умовах, як спрямувати фінансові ресур(
си для отримання найкращого фінансового
результату і як знизити рівень існуючих ри(
зиків під час здійснення господарської діяль(
ності.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам пошуку нових джерел фінансо(
вого забезпечення сільськогосподарських
підприємств присвячено багато наукових праць
таких вчених: О.В. Булавинець, Ж.В. Гарбар,
М.А. Дем'янчук, О.О. Казак, А.А. Москальов,
О.А. Островська, О.В. Павловський, С.В. Ро(
манишин, В.В. Станкова, О.В. Щавінська,
О.М. Шевченко. Проте розвиток фінансової
діяльності аграрних підприємств потребує по(
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стійного наукового пошуку вирішення питань
фінансування.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є визнання змісту понять аль(
тернативних форм фінансового забезпечення,
пошуку нових джерел залучення фінансових
ресурсів та можливості їх застосування у
підприємницькій діяльності сільськогоспо(
дарських підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Процес фінансового забезпечення передба(
чає залучення та використання усіх можливих
джерел фінансових ресурсів. Власні фінансові
ресурси мають значний вплив на майнову са(
мостійність та фінансову стійкість підприєм(
ства. Проте сільськогосподарські підприємства
у своїй більшості не мають можливостей до са(
мофінансування у повній мірі. Саме тому кре(
дитування виступає одним з головних форм
залучення позикових коштів для суб'єктів
підприємницької діяльності.
Одним з видів комерційного кредитування
як альтернативної форми фінансування є фак(
торинг. Факторинг є довгострокова угода, за
якою посередник (фактор) купує рахунки деб(
іторів підприємства, приймає на себе ризик не(
платежу по кожному з рахунків і відповідає за
забезпечення надходження грошей на сплату.
За змістом факторинг являє собою фінансуван(
ня під заставу дебіторської заборгованості
(право власності переходить до кредитора, по(
зичальник не планує викупити заставлене май(
но). Тому плата за факторинг розраховується
аналогічно плати за кредит і включає в себе
комісійну винагороду і відсоток за користуван(
ня факторинговими засобами [1, с. 562].
Станом на 01.06.2018 року в Україні зареє(
стровано 24 фінансові установи, які надають
факторингові послуги. Виходячи з даних бан(
ківської фінансової звітності на 01.07.2018 року,
лідерами за обсягом вимог за договорами фак(
торингу виступають банки, як(от: "ПУМБ",
"УКРЕКСІМБАНК", "ТАКСОМБАНК", "Рай(
ффайзен Банк Аваль", "УКРСОЦБАНК" та
"ОТП Банк". Їх сумарна ринкова частка фор(
мувала 73% загального обсягу банківського
портфеля факторингових операцій. Загальний
обсяг вимог за договорами факторингу на ба(
лансі банків на 01.07.2018 р. становив 2,3 млрд
грн У порівнянні з 01.01.2018 року обсяг ско(
ротився на 587 млн грн. Загальний обсяг за до(
говорами факторингу у 2015 році складає
16552,80 млн грн, з них у сільському госпо(
Передплатний індекс 21847

дарстві 26,7 млн грн; у 2016 році — 16887,30 млн
грн (68,2 млн грн), у 2017 році — 31636,20 млн грн
(302,20 млн грн). За 2017 рік факторинговими ком(
паніями було укладено 29 тис. договорів на суму
31,4 млрд грн, за перше півріччя 2018 року —
14 тис. договорів на суму 14 млрд грн. У 2018 році
в Україні ліцензії на надання факторингових опе(
рацій отримали 526 фінансових організацій.
Причинами повільного розвитку факторин(
гу в Україні є його трудомісткість, організація
процесу обліку і контролю дебіторської забор(
гованості проводиться по великій кількості кон(
трагентів. Проте, якщо популярність електрон(
ного документообігу буде зростати у під(
приємств, це позитивно вплине на розвиток фак(
торингових послуг, де трудовитрати на організа(
цію обліку можна знизити за рахунок автомати(
зації процесу внесення даних. Крім того, пробле(
мою вітчизняного фінансового ринку є низька
платіжна дисципліна боржників і недостатній
захист прав кредиторів. Основною відмінністю
факторингу від кредитування є збільшення ри(
зиків у несвоєчасному погашенні заборгованості.
Це пов'язано з обмеженою інформацією про де(
біторів та їх кількістю, по кожному з яких може
бути затримка платежу [2].
Отже, факторинг є вигідною формою фі(
нансування для малого та середнього підприє(
мництва за рахунок прискорення одержання
більшої частини платежів, гарантування повно(
го погашення заборгованості та зниження ви(
трат на ведення рахунків.
Наступною формою фінансового забезпечен(
ня є форфейтинг, тобто одна з видів короткост(
рокового та середньострокового кредитування
зовнішньоторговельних угод у формі придбання
банківських платіжних зобов'язань, поданих у
формі векселів, без права зворотної вимоги до
продавця. Форфейтинг — це специфічна форма
кредитування зовнішньоекономічних операцій
шляхом купівлі комерційним банком (форфейте(
ром) в експортера боргових зобов'язань, акцеп(
тованих імпортером, тобто експортер переусту(
пає банку свої вимоги до покупців. Або придбан(
ня у кредитора боргу, вираженого в оборотному
документі, на безповоротній основі. Механізм
форфейтингу використовується в двох видах опе(
рацій: 1 — у фінансових операціях — з метою
швидкої реалізації довгострокових фінансових
зобов'язань; 2 — у експортних операціях — для
сприяння надходженню готівки експортерові, що
надав кредит іноземному покупцеві [1, с. 563].
Обсяг форфейтингових угод в Україні ста(
новить у 2013 р. — 633320,7 млн дол. США., у
2014 р. — 51901,7 млн дол. США, у 2015р. —
38127,1 млн дол. США, у 2016 р. — 36361,7 млн
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дол. США, у 2017 р. — 432643,7 млн дол. США
[3, с.1177].
Краудфандінг є колективне фінансування не(
великими сумами за допомогою використання
інформаційно(комунікаційних технологій. У кра(
удфандинговому процесі беруть участь три аген(
ти: розробники, інвестори та інтернет(платфор(
ми. Для розробників перевагою цього виду фінан(
сування є низька вартість капіталу, для інвесторів
це можливість інвестувати невеликі суми в будь(
який проект з низьким рівнем ризику та доступ
до нового продукту ще до його появи на ринку.
Визначальну роль у краудфандінгу відіграють
інтернет(платформи, що є спеціально розробле(
ний технологічний сервіс, на якому можливі збір,
обробка, зберігання і передача великих обсягів
даних, фінансових коштів отриманих від інвес(
торів за допомогою мережі Інтернет.
В Україні даний вид фінансування не є поши(
реним, проте станом на 01.03.2019 р. платформа
"Спільнокошт" зібрала 20,2 млн грн. У 2016 році
Приватбанком була заснована платформа "КУБ"
("Кредити Українському Бізнесу"), яка працює на
базі сервісу Р2Р— кредитування. Даний сервіс
розрахований на невеликий бізнес, обсяг залу(
ченого інвестування не перевищує 500 тис. грн.
Різновидом краудфандінгу є краудінвестінг. Кра(
удінвестінг полягає у онлайн(кредитуванні фізич(
ними особами інших фізичних осіб або компаній
через інтернет ресурси. Перевагою даного виду
кредитування для інвестора є високі ставки кре(
диту у широкому спектрі галузей, для позичаль(
ника — відсутність великого обсягу документації.
Краудінвестінг передбачає інвестування в проєкт
коштів, залучених у формі колективного фінан(
сування, з розрахунку отримання фінансової ви(
годи інвестором. Така форма краудфандінгу є
найбільш ризикованою та найперспективнішою,
оскільки дає можливість залучати дрібних інвес(
торів до фінансування інвестиційних проектів [12,
с.116; 13, с. 174—186; 14, с. 177].
Найменш поширеними формами фінансово(
го забезпечення кредитними ресурсами є бридж(
фінансування, мезонінне, ECA — фінансування,
LBO — фінансування. Бридж(фінанування є ук(
ладання договору короткострокового кредиту
терміном на 1 рік під емісію цінних паперів, кош(
ти від продажу яких виступають джерелом пога(
шення та сплати високих відсотків. Бридж(фінан(
сування дозволяє позичальнику коригувати об(
сяг залучених коштів у залежності від потреб.
Кредитор зобов'язується надавати бридж(кредит
у повному обсязі або частинами, що дає мож(
ливість позичальнику регулювати обсяг залучен(
ня позичених коштів відповідно до своєї платос(
проможності. Реалізація цього виду фінансуван(
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ня здійснюється за допомогою боргових нот,
відсоткова ставка за якими є фіксованою або пла(
ваючою, а сума процентних платежів виплачуєть(
ся при їхньому погашенні. Такий вид фінансуван(
ня доступний тільки для великих підприємств, які
планують IPO [11].
Мезонінне фінансування це вид залучення
коштів, коли інвестор надає кошти на розвиток
підприємства в обмін на богові зобов'язання та
отримує право придбання акцій цього під(
приємства. Отже, капіталодавці не заходять у
статутний капітал одразу, а надають ресурси
через інструменти боргового фінансування з
одночасним отриманням права придбання пев(
ної частки корпоративних акцій. Такий вид
фінансування в більшості випадків застосо(
вується в антикризовому фінансування, при
ризикових та венчурних проєктах.
LBO(фінансування (Leverage by out) суть та(
кого виду фінансування полягає купівлі конт(
рольного пакету акцій підприємства(мети з ви(
користанням схем боргового фінансування.
цільове залучення позикових ресурсів під час
здійснення операцій M&A (злиття і поглинання).
Ключовою умовою угоди по LВО(фінансування
є проведення всебічного аналізу об'єкта придбан(
ня та чітка ідентифікація його активів. В рамках
державної підтримки створюється експортне
кредитне агентство (Export Credit Agency) з ме(
тою збільшення експорту з країн ЄС шляхом кре(
дитування на умовах покупців, що не є членами
ЄС. Зазначений вид фінансування по суті є схе(
мою кредитування імпорту техніки чи обладнан(
ня, за якого фінансування здійснюється банком
під забезпечення страховим покриттям націо(
нального експортного кредитного агентства з
країни постачальника та перераховується поста(
чальнику. Погашення кредиту здійснюється за
рахунок коштів покупця. Цей вид фінансування
застосовується підприємствами, які здійснюють
імпорт дорогих машин і обладнання в Європі [1,
с. 563; 13, с. 182—183]. В Україні на фінансування
заходів щодо створення експортно(кредитних
агентств виділено 200 млн грн у 2018 році [15].
Альтернативною формою фінансування
сільськогосподарських підприємств, що дасть
змогу подолати кризовий стан через оновлен(
ня техніки, транспортних засобів та устатку(
вання є лізинговий кредит. У 2017 рік зареєст(
ровано 183 лізингові компанії, портфель яких
становив 22,4 млрд грн, укладено 7,7 тис. нових
договорів на суму 12,8 млрд грн. У 2018 році
значилося 188 лізингових компаній і 315 фінан(
сових компаній, що мають ліцензії на проведен(
ня лізингових операцій. Вартість лізингових
договорів, пов'язаних із сільським господар(
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Таблиця 1.Обсяг та кількість випусків акцій
ством у 2018 році становить 2,8 млрд грн, що на
та облігацій підприємств України
28% більше порівнюючи з 2017 роком.
У 2018 році обсяг діючих договорів лізингу
Обсяг
Кількість
Кількість
випуску
Обсяг випуску
з аграріями становив 5,4 млрд грн або 21,9% від
випусків,
випусків,
Рік
акцій, млн грн
облігацій,
загального лізингового портфеля небанківсь(
шт
шт
млн грн
ких організацій, з них договори лізингових
2014 144350,00
290100,0
компаній та небанківських фінансових орга(
2015 128554,79
155
12 426,54
155
2016 209 361,94
128
6760,49
118
нізацій терміном до 2 років складають 24 %, від
2017 324 844,24
118
8 350,30
114
2 до 5 років становлять 48%, договори від 5 до
2018 22 263,97
93
15458,53
110
10 років — 25% загального обсягу, понад
Разом 829374,94
494
333095,86 497
10 років займають близько 3% портфеля.
Джерело: згруповано автором за даними [6; 20].
Зараз в Україні в лізинг можна придбати
Одним із способів залучення підприємством
автомобілі, спецтехніку, устаткування і неру(
великого
обсягу фінансових ресурсів є перетво(
хомість. Водночас основну частину угод небан(
рення
приватного
підприємства в акціонерне то(
ківських організацій становить лізинг авто(
вариство
з
наступною
швидкою акумуляцією
мобілів (52,3%) та сільгосптехніки (21,5%), на
власного
капіталу
шляхом
емісії акцій на фондо(
будівельне обладнання припадає 4,5%, а на не(
вому
ринку
—
ІРО
(первинне
розміщення акцій).
рухомість — 2,4% загального портфеля [4].
Цей
вид
фінансування
полягає
у розміщенні та
До різновидів кредитування відноситься век(
сельне фінансування. Сільськогосподарським продажі підприємством акцій на фондовій біржі
виробникам надається можливість придбати то( інвесторам з метою отримання фінансового роз(
вар у компанії(партнера банку на умовах витку та визначення свого інвестиційного рейтин(
відстрочки платежу, що фактично збільшує об( гу для залучення нових джерел фінансування.
До українських аграрних компаній, що ко(
ігові кошти суб'єктів господарювання. Викори(
стання векселів є альтернативою залучення ко( туються на Варшавській фондовій біржі у
роткострокових ресурсів для фінансування по( 2018 року є: Астарта(Київ з капіталізацією у
точної діяльності, покриття поточних потреб, 825 млн PLN; Кернел — 4052 млн PLN; Агро(
що є найбільш актуальним для малого та серед( ліга — 759 млн PLN; Агротон — 88 млн PLN;
нього бізнесу, оскільки великі компанії можуть Мілкіленд — 27 млн PLN; Овостар Юніон —
залучити значні ресурси під емісію облігацій. 588 млн PLN; KSG Agro — 15 млн PLN; IMK —
Обсяг вексельного фінансування в Україні у 413 млн PLN; Cereal Planet — 3 млн PLN.
Венчурне фінансування характеризується
2018 році становить 9258,83 млн грн, що на
21,05% менше ніж у 2018 році — 11726,88 млн грн постійним зв'язком з інноваціями, використан(
ня яких ускладнюється такими причинами, як
[5, с. 519; 6].
Проте ризик непогашення векселя та обмеженістю ресурсів для даного виду фінан(
відсутність попиту на векселі на фондовому сового забезпечення, складністю інноваційно(
ринку стримують розширення обсягів вексель( го менеджменту, що полягає у виокремлені
найбільш фінансово привабливих та прибутко(
ного фінансування.
З метою запровадження та широкого вико( вих нововведень для інвестора [9, с. 3—11].
В України венчурне фінансування відбу(
ристання нових форм кредитування під заста(
вається
через інститути спільного інвестуван(
ву майбутнього врожаю прийнято Закон Украї(
ня
(ІСІ),
що по суті є інвестиційними фондами,
ни "Про аграрні розписки", в якому вказано що
які
акумулюють
кошти індивідуальних інвес(
"аграрна розписка — це товаророзпорядчий
торів
з
метою
отримання
прибутку за рахунок
документ, що фіксує безумовне зобов'язання
вкладення
цих
коштів
у
активи. Станом на
боржника, здійснити поставку сільськогоспо(
кінець
3
кварталу
2017
р.
кількість
венчурних
дарської продукції або сплатити грошові кош(
інститутів спільного інвестування складає
ти на визначених у нього умовах" [7].
У 2018 р. у сільське гос(
Таблиця 2. Обсяг та кількість фондових інструментів в Україні,
подарство України залучено
2018 рік
понад 4,8 млрд грн та видано
Інвестиційні
Облігації
752 аграрних розписок, з них Фінансовий Акції
Деривативи
Усього
сертифікати
підприємств
державні
314 товарних аграрних роз( інструмент
2015
5 810,88 13 604,11
253 319,74 2 170,15
6 516,48
290 771,03
писок на загальну суму 2698 2016
2 179,96 9 433,74
211 257,15 395,30
1 190,40
236 953,29
млн грн та 438 фінансових аг( 2017
5051,56 6120,09
189555,01 51,83
5018,99
205802,50
1 215,95 10 267,00
246 474,66 272,01
2 641,15
260 870,78
рарних розписок на загальну 2018
суму 2102 млн грн [8, с. 5—11].
Джерело: згруповано автором за даними [6; 20].

Передплатний індекс 21847

117

АГРОСВІТ № 12, 2020
Таблиця 3. Страхування сільськогосподарських культур в Україні,
Український аграрний
2014—2018 рр.
сектор за 2018 році показав
Рік
Показник
Кількість договорів
Площа, тис. га
Страхова сума, млн грн
Сума премії, млн грн

2014
1392
732
3055
72,8

2015
1062
689
3969
77,7

2016
793
700
6240
157,0

2017
957
661
5933
204,3

Джерело: згруповано автором за даними [16; 17, с. 382].

1021 фондів, у 2016 — 998, у 2015 — 992. В Ук(
раїні у 2017 році зареєстровано 44 угод на рин(
ку на суму 265 млн дол. США венчурних інвес(
тицій, у 2018 — 33 угоди на суму 290 млн дол.
США венчурних інвестицій [9, с. 10; 10, с. 273].
Сільськогосподарське страхування характе(
ризується комплексністю, оскільки включає в
себе страхування врожаю культур та багаторіч(
них насаджень, тварин, машин, будівель, транс(
портних засобів,насіння, готової продукції. Від
інших суб'єктів майнового страхування їх
відрізняє зв'язок з живою природою, тварини
відносяться до категорії майна, але є живими
істотами, сільськогосподарські культури є по(
сівами внаслідок біологічного зв'язку з землею.
Для рослинницької галузі на ринку аграрного
страхування створено програми зі страхування
зернових та технічних культур; страхування вит(
рат на вирощування посівів; страхування врожаю
сільськогосподарських культур по озимих зерно(
вих тощо. Обсяг страхової відповідальності за
сільськогосподарськими культурами розподілив(
ся таким чином: договори страхування озимої
пшениці (3,811 млрд грн, або 57,1%), кукурудза
(1,043 млрд грн, або 15,6%), озимий ріпак
(727,7 млн грн, або 10,9%), соняшник (565,7 млн
грн, або 8,5%), цукрові буряки (189,5 млн грн, або
2,8%), виноградники (95,8 млн грн, або 1,4%) та
яра пшениця (76,7 млн грн, або 1,2%). У 2018 році,
порівняно з 2017 роком, збільшився обсяг заст(
рахованих площ під озимою пшеницею (на 297,6 тис.
га), озимим ріпаком (на 26,8 тис. га), соняшником
(на 14,5 тис. га), ярою пшеницею (на 3,3 тис. га) та
цукровими буряками (на 1,4 тис. га). Водночас,
зменшився обсяг застрахованої площі під куку(
рудзою (на 11,1 тис. га), озимим ячменем (на
0,9 тис. га) та озимим житом (на 3,4 тис. га) [16].
Страхування сільськогосподарських тварин є
вид майнового страхування, який забезпечує за(
хист від ризиків загибелі, падежу, примусового
забою. У 2017 році було укладено 23 договори
страхування тварин (13(ВРХ або 56,5%; 9(свиней
або 39,1% та 1— страхування свійської птиці або
4,4%). Загальна страхова сума склала 316 млн грн,
а сплачена страхова премія — 2,4 млн грн [19].
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рекордний збір зернових у
70,1 млн т, майже 4 тис. га но(
у % до
2018
вих багаторічних насаджень,
2014
більше 50 нових тваринниць(
1207
86,71
974
133,06
ких комплексів, понад 500 но(
6675
у 2,2 рази
вих фермерських госпо(
208,8
у 2,9 рази
дарств. Нарощування масш(
табів роботи у сільському
господарстві завжди супро(
воджується збільшенням операційних ризиків.
Починаючи з 2016 року, аграрії все активніше за(
лучають страхові компанії до захисту свого бізне(
су. Отже, порівнюючи 2018 рік з 2014 роком, слід
відмітити, що кількість договорів страхування
зменшилась на 13,29%, площа збільшилась на
33,06%, страхова сума збільшилась у 2,2 рази, а
сума премії у 2,9 рази (табл. 4).
Так, у 2018 році за кількістю укладених до(
говорів першість належить страховій компанії
"ПЗУ" (345 договорів, що складає 28,6% від за(
гальної кількості). За нею йдуть "Інго Україна"
(236 договорів, або 19,6%), "АХА" (179 дого(
ворів, або 14,8%) "Аска" (158 договорів, або
13,1%), "Універсальна" (126 договорів, або
10,4%), "Брокбізнес" (62 договори, або 5,1%),
"Країна" (52 договори, або 4,3%).
Державну підтримку сільськогосподарських
підприємств доцільно вважати одним з видів
фінансового забезпечення, регулювання меха(
нізму дії якого відбувається згідно із Законом
України "Про державну підтримку сільськогос(
подарських підприємств". Відповідно до даного
законодавчого акту державне регулювання
підтримки сільськогосподарських товаровироб(
ників та аграрного ринку здійснюється через:
надання бюджетних позик виробникам зерна,
фінансова підтримка суб'єктів господарювання
через механізм здешевлення кредитів та компен(
сації лізингових платежів, бюджетна підтримка
виробників тваринницької продукції.
У грудні 2019 року за державною програ(
мою "Доступні кредити 5—7—9%" було виділе(
но 2 млрд грн для 50 тис позичальників для роз(
витку малого та середнього бізнесу. Суть про(
грами полягає у оформленні кредиту для влас(
ної справи на суму до 1,5 млн грн терміном на
5 років за умов: 5% — для нового та діючого
бізнесу, який створить мінімум 2 робочих місця;
7% — для підприємств з виручкою до 25 млн
грн, який не створить робочі місця, за кожного
найнятого працівника ставка знижуватиметь(
ся на 0,5%; 9% — для діючого підприємства з
виручкою 25—50 млн грн. Ця програма повин(
на сприяти зростанню рівня зайнятості в Ук(
Т пр , 2018
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раїні, розширити податкову базу та збільшити
надходження до державного бюджету. Станом
на березень 2020 року видано 97 кредитів
на суму 66,11 млн грн через державні банки
"Укрэксимбанк", "ПриватБанк", "Ощадбанк" и
"Укргазбанк" та через комерційні банки ПУМБ
и "Львів".
ВИСНОВКИ

Фінансові банківські установи завдяки
співвідношенню потреб сільськогосподарських
підприємств та можливостей економічної сис(
теми можуть розширити доступність до дже(
рел фінансових ресурсів. В Україні поступово
набувають поширення такі форми фінансуван(
ня, як ECA(фінансування, емісія кредитних
нот, краудфандінг, краудінвестінг. Найменшо(
го розвитку набувають LBO — та мезонінне
фінансування. Більшість з альтернативних
форм фінансового забезпечення. Наприклад,
бридж(фінансування, є доступними тільки для
великих підприємств, які планують ІРО.
Основними стримуючими чинниками для
впровадження та використання нових форм
фінансового забезпечення є відсутність належ(
ного нормативно(правового регулювання,
складний та тривалий документообіг, що як
результат приводить до збільшення витрат на
залучення фінансових ресурсів та зменшують
поширення цих форм.
Подальші наукові дослідження стосувати(
муться окремо взятих форм фінансування з точ(
ки зору нормативно(правового регулювання.
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