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IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF SELF-REGULATION OF ENTREPRENEURIAL
AND PROFESSIONAL ACTIVITY AS A DIRECTION OF IMPLEMENTATION
OF THE STATE POLICY OF DEREGULATION IN UKRAINE

У статті наведено ознаки, критерії, цілі саморегулювання та інструменти, які використовуються в процесі само-
регулювання. З'ясовано переваги та недоліки саморегулювання як економічного інструменту реалізації політики
дерегуляції в Україні. Здійснено групування видів діяльності у відповідності із можливістю делегування відповідним
саморегулівним організаціям владних повноважень саморегулівні організації, яким законом не передбачено мож-
ливість делегування державно-владних повноважень — тип 1 та саморегулівні організації, яким законом передбаче-
но можливість делегування державно-владних повноважень — тип 2. Доведено фактичну відсутність саморегулю-
вання сферах, де це допускається законодавством та, навпаки, існування організацій з ознаками та функціями, при-
таманними саморегулівним в сферах, де на рівні нормативно-правових актів не передбачено можливість такого виду
регулювання підприємницької та професійної діяльності. Встановлено суперечливість і непослідовність законодав-
ства, яке існує у сфері саморегулювання бізнес-клімату в Україні. З'ясовано, що на нормативному рівні наразі немає
єдиного підходу до визначення мети та цілей здійснення саморегулівної діяльності, оскільки у кожному конкретно-
му випадку цілі, для досягнення яких утворюються та діють саморегулівні організації, варіюються та не є однотипни-
ми. Доведено, що відсутність комплексного підходу до впровадження саморегулювання призводить до: нерозуміння
суб'єктами господарювання його сутності, переваг та недоліків; неможливості фактичного утворення саморегулів-
них організацій в тих сферах, де це не передбачено законом; відсутності усіх необхідних нормативних механізмів для
реального запуску саморегулівних організацій на певному ринку. Обгрунтовано систему заходів, спрямованих на
впровадження моделі ефективного саморегулювання підприємницької та професійної діяльності. Запропоновано
два взаємодоповнюючі плани розвитку та реформування інституту саморегулювання: короткостроковий, що поля-
гає у виправленні вад нормативного регулювання діяльності саморегулівних організацій та середньостроковий, що
передбачає системне впорядкування правовідносин у сфері саморегулювання.

The article presents the features, criteria, self-regulation goals and tools used in the self-regulation process. The
advantages and disadvantages of self-regulation as an economic tool for implementing deregulation policy in Ukraine
are outlined. The grouping of activities is carried out in accordance with the possibility of delegating to self-regulatory
organizations the self-regulatory organizations self-regulatory organizations that do not envisage the possibility of

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.20.3
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delegating powers of state power — type 1 and self-regulatory organizations, which the law provides for the possibility
of delegating powers of state power — type 2. The actual absence self-regulation in spheres where this is permitted by
law and, conversely, the existence of organizations with features and functions inherent in morehulivnym in areas where
the level of regulations does not provide the opportunity to regulate this type of business and professional activities. The
controversy and inconsistency of legislation that exists in the sphere of self-regulation of business climate in Ukraine is
established. It is clarified that at the normative level there is currently no single approach to the definition of goals and
objectives of self-regulatory activity, since in each particular case, the goals for the achievement of which are formed and
operate self-regulatory organizations, vary and are not the same type. It is proved that the lack of an integrated approach
to the implementation of self-regulation leads to: lack of understanding by the subjects of management of its essence,
advantages and disadvantages; the impossibility of the actual formation of self-regulatory organizations in those areas
where this is not provided for by law; the lack of all necessary regulatory mechanisms for the real launch of self-regulatory
organizations in a particular market. The system of measures aimed at implementation of the model of effective self-
regulation of entrepreneurial and professional activity is substantiated. Two mutually supportive plans for the
development and reform of the self-regulatory institute are proposed: short-term, which is to correct deficiencies in
regulatory regulation of self-regulatory organizations and medium-term, which involves systematic regulation of legal
relations in the sphere of self-regulation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державна політика дерегуляції є одним з

основних елементів практичної імплементації
нової моделі розвитку України та невід'ємною
складовою частиною європейської інтеграції.
В українських реаліях дерегуляція — не са-
моціль, а необхідний інструмент, місією якого
є кардинальне поліпшення бізнес-клімату (а
зрештою — інвестиційного клімату) в Україні,
чинник створення нових робочих місць та
підвищення якісних стандартів життя. Держав-
ну політику дерегуляції визначено пріоритет-
ним напрямом "Стратегії реформ — 2020", Про-
грами діяльності Кабінету Міністрів України та
Коаліційної угоди між основними політичними
партіями України, що свідчить про високий су-
спільний консенсус у поліпшенні регуляторно-
го середовища.

Ефективна реалізація політики дерегуляції
в Україні пов'язується з комплексом заходів,
спрямованих на впровадження моделі ефектив-
ного саморегулювання підприємницької та
професійної діяльності.

Функціонування інституту саморегулю-
вання має на меті, в першу чергу, забезпе-
чення безпечності товарів, робіт і послуг на
відповідних ринках. Ефективність такого
інституту відображається, зокрема, у: задо-
воленості споживачів виробленими товара-
ми, наданими їм послугами, чи виконаними
роботами; зменшенні витрат держави на ре-
алізацію функцій по регулюванню підприє-
мницької та професійної діяльності; мі-

Ключові слова: регулювання, державне регулювання, політика дерегуляції, саморегулюван-
ня, саморегулівні організації.

Key words: egulation, state regulation, deregulation policy, self-regulation, self-regulatory
organizations.

німальній кількості взаємодії суб'єктів під-
приємницької та професійної діяльності з
державою.

Механізм саморегулювання підприємниць-
кої та професійної діяльності в Україні не ви-
конує свого головного завдання, а саме не за-
безпечує стійкість та стабільність розвитку
економічної системи. Саме тому існує потреба
з'ясування сучасного стану діяльності саморе-
гулівних організацій та їх впливу на розвиток
бізнес-клімату.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед науковців, які займаються дослід-
женням проблем саморегулювання та діяль-
ності саморегулівних організацій на різних га-
лузевих ринках, варто відзначити М. Бурмаку,
І. Дорошенка, П. Ланскова, Я. Міркіна, С. Мі-
щенко, С. Мошенського, К. Отченаша, І. Реку-
ненка, В. Рубцова, С. Румянцева, М. Хьюїта та
інших. Водночас, віддаючи належне науковим
напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вче-
них у дослідженні цієї проблематики, потрібно
відзначити, що досі деякі питання не знайшли
свого вирішення або залишаються дискусійни-
ми. Зважаючи на визначальну роль, яку відіграє
саморегулювання в зменшенні регуляторного
впливу держави на суб'єктів ринку, вирішення
наукової проблеми щодо впровадження моделі
ефективного саморегулювання підприємниць-
кої та професійної діяльності в Україні є акту-
альним та своєчасним.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у з'ясуванні пе-

реваг та недоліків саморегулювання як
економічного інструменту реалізації
політики дерегуляції в Україні та наданні
рекомендацій щодо вирішення нагальних
проблем у саморегулюванні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Саморегулювання — це виконання
функцій регулювання діяльності пред-
ставників певної професії чи галузі ви-
робництва самими учасниками відповід-
ного ринку, об'єднаними в некомерційну
неурядову організацію зі статусом юри-
дичної особи.

Саморегулівні організації — це не-
підприємницькі товариства, засновані на
засадах членства суб'єктів певного виду
підприємницької або професійної діяльності,
які в установленому порядку набули відповід-
ного статусу, виконують передбачені законо-
давством повноваження по регулюванню діяль-
ності своїх учасників (визначають правила і
стандарти підприємницької чи професійної
діяльності, обов'язкові для виконання всіма
членами таких організацій, та контролюють їх
виконання; передбачають механізм відшкоду-
вання збитків, завданих споживачам унаслідок
виробництва членами СРО товарів, виконання
робіт (послуг) неналежної якості тощо), та мо-
жуть реалізовувати делеговані державно-
владні повноваження (здійснювати контроль
(нагляд) за діяльністю суб'єктів підприємниць-
кої чи професійної діяльності; проводити про-
фесійну атестацію, ліцензування; встановлюва-
ти нормативні вимоги до певного виду підприє-
мницької чи професійної діяльності).

Саморегулівними можна вважати органі-
зації, які характеризуються наявністю таких
ключових ознак:

— є юридичними особами, що утворюють-
ся для досягнення цілей, не пов'язаних із отри-
манням прибутку і подальшим його розподілом
між членами, і засновані на підставі об'єднан-
ня учасників підприємницької або професійної
діяльності за ознакою єдності галузі виробниц-
тва товарів (виконання робіт, надання послуг
тощо) або виду професійної діяльності;

— для них характерна наявність подвійної
мети утворення, яка полягає в задоволенні інте-
ресів як членів СРО, так і споживачів їх товарів
(робіт, послуг тощо), а у випадках делегування
СРО публічно-владних повноважень — і пуб-
лічного інтересу;

— здійснення нормотворчої (встановлення
правил та розробка актів, що регулюють пове-
дінку/діяльність членів СРО та інших осіб, що
підпадають під регулювання), контрольної
(здійснення контролю за діяльністю членів рин-
ку щодо дотримання ними встановлених норм
і правил), пунітивної (притягнення до відпові-
дальності осіб, які порушують встановлені пра-
вила, стандарти та норми) функцій та функції
верифікації (перевірка і підтвердження досто-
вірності відомостей про займаний вид діяль-
ності) по відношенню до членів організації, що
передбачено локальними актами організації.

До факультативних ознак саморегулівних
організацій можна віднести:

— наявність механізму індивідуальної та/
або колективної відповідальності членів СРО
перед споживачами за заподіяну шкоду;

— виконання окремих функцій державних
органів, делегованих на підставі спеціального
нормативного акту;

— наявність системи альтернативного вирі-
шення спорів.

Виходячи з наведених визначень та пере-
лічених ознак СРО, можемо умовно класифі-
кувати саморегулювання за кількома крите-
ріями (табл. 1).

Створення системної і цілісної правової
основи, що забезпечить ефективне функціону-
вання саморегулівних організацій, є однією із
пріоритетних реформ у сфері розвитку під-
приємництва в Україні.

Саморегулівні організації не тільки забез-
печують підтримку бізнесу та створюють кон-
структивний діалог бізнесу з державою, але і
усувають бар'єри, що суперечать законодав-
ству, та економічно необгрунтовані обмежен-

Критерії Види саморегулювання 

За предметом 

саморегулювання 

саморегулювання підприємницької діяльності; 

 саморегулювання професійної діяльності 

За територіальною 

ознакою 

міжнародний рівень – діяльність міжнародних 

саморегулівних організацій;  

національний рівень – діяльність саморегулівних 
організацій, орієнтованих на загальнонаціональний 

ринок товарів, робіт, послуг;  

регіональний рівень – діяльність саморегулівних 

організацій, вплив яких може бути поширено на 

виробників у певних адміністративно-територіальних 

межах 

За специфікою 

здійснюваних 

функцій 

саморегулювання без виконання делегованих 

повноважень державного органу;  

саморегулювання з виконанням делегованих 

повноважень державного органу 

За формою членства 

представників ринку в 

СРО 

саморегулювання на підставі добровільного членства 

в СРО;  

саморегулювання з обов’язковим членством усіх 

представників виду підприємницької чи професійної 

діяльності в одній із відповідних СРО; 

саморегулювання з обов’язковим членством усіх 

представників виду підприємницької чи професійної 

діяльності в СРО, яка є єдиною на ринку 

Таблиця 1. Класифікація саморегулювання
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ня щодо дозвільної діяльності, ліцензування [6,
с. 60].

Планом заходів щодо дерегуляції госпо-
дарської діяльності, затвердженим розпоряд-
женням Кабінету Міністрів України від 23 сер-
пня 2016 р. № 615, передбачено необхідність
розроблення проекту Закону України "Про са-
морегулівні організації" [3].

Наразі в українському законодавстві немає
єдності у підходах до інституту саморегулю-
вання, не визначено мети та цілей здійснення
саморегулювання, відсутній системний і комп-
лексний порядок утворення та діяльності само-
регулівних організацій. У чинному законо-
давстві закріплено підхід, за яким саморе-
гулівні організації утворюються відповідно до
законів, що регулюють окремі сфери госпо-
дарської або професійної діяльності.

Аналіз спеціального законодавства дозво-
ляє виокремити 15 сфер, в яких наразі допус-
кається саморегулювання. Такими сферами є:
оціночна діяльність, оцінка земель, земле-
устрій, архітектурна діяльність, діяльність на
оптових ринках сільськогосподарської про-
дукції, сільськогосподарська дорадча діяль-
ність, професійна діяльність на ринку цінних
паперів (без поділу на підвиди), діяльність
арбітражних керуючих, адміністрування недер-
жавних пенсійних фондів, діяльність кредитних
спілок, страхова діяльність, організація форму-
вання та обігу кредитних історій, туризм, ді-
яльність на ринку електричної енергії, діяль-
ність організацій/об'єднань роботодавців. Вод-
ночас відсутнє належне нормативне врегулю-
вання порядку створення та діяльності само-
регулівних організацій.

Із 15 перелічених вище сфер, у 4 відсутні
будь-які підзаконні нормативні акти, які б ви-
значали порядок створення та діяльності СРО:
діяльність з організації формування та обігу
кредитних історій; діяльність у сфері туризму;

діяльність організацій/об'єднань роботодавців;
діяльність з сертифікації енергетичної ефек-
тивності або обстеження інженерних систем.

Усі сфери можна умовно згрупувати за дво-
ма типами, обравши критерієм можливість де-
легування їм державно-владних повноважень
(оскільки наслідком є схожість процедур та ха-
рактеру діяльності організацій): СРО, яким за-
коном не передбачена можливість делегуван-
ня державно-владних повноважень — тип 1;
СРО, яким законом передбачена можливість
делегування державно-владних повноважень —
тип 2 (табл. 2).

Разом із тим в окремих видах діяльності
існують організації, що за сукупністю викону-
ваних ними функцій та за властивими їм озна-
ками можуть бути віднесені до саморегулівних,
однак законодавством не передбачено мож-
ливість саморегулювання у відповідних сферах.
Сюди можна віднести сфери: реклами, медици-
ни, освіти тощо.

Офіційно визнано саморегулівними в Ук-
раїні лише 24 організації, що здійснюють
діяльність у 6 сферах, зокрема 8 саморегулів-
них організацій з оціночної діяльності, в тому
числі з оцінки земель, 2 — із землеустрою, 5 —
з діяльності арбітражних керуючих, 4 — з архі-
тектурної діяльності, 5 — із професійної діяль-
ності на ринку цінних паперів (табл. 3).

Очевидним є те, що саморегулювання мож-
ливе не лише в тих сферах, де законодавство
безпосередньо містить положення про обов'яз-
ковість/можливість утворення саморегулівних
організацій, а і в інших сферах господарської та
професійної діяльності, що, з одного боку, може
бути зумовлено попитом на таку форму регулю-
вання у самих суб'єктів господарювання, з іншо-
го — спроможністю саморегулівних організацій
більш ефективно забезпечити реалізацію
функції регулювання у відповідних сферах.

Згідно з Концепцією реформування інсти-
туту саморегулювання в Україні, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 308-р, на сьогодні на
рівні програмних документів також конста-
тується необхідність подальшого розвитку са-
морегулювання у певних сферах, зокрема:

— в інформаційній сфері, в якій одним із
пріоритетів державної політики щодо забезпе-
чення захисту і розвитку інформаційного про-
стору України, а також конституційного пра-
ва громадян на інформацію визначено комплек-
сну підтримку розвитку механізмів саморегу-
ляції засобів масової інформації на засадах
соціальної відповідальності (Доктрина інфор-
маційної безпеки України, затверджена Указом

Таблиця 2. Розподіл видів діяльності у
відповідності із можливістю делегування

відповідним СРО владних повноважень

Тип 1 Тип 2 

оціночна діяльність. 

оцінка земель. 

землеустрій. 

діяльність арбітражних керуючих. 

діяльність на оптових ринках 

сільськогосподарської продукції. 

сільськогосподарська дорадча діяльність. 

діяльність з організації формування та 

обігу кредитних історій. 

діяльність у сфері туризму. 

діяльність організацій/об’єднань 
роботодавців. 

діяльність з сертифікації енергетичної 

ефективності або обстеження інженерних 

систем 

архітектурна 

діяльність. 

професійна 

діяльність на 

ринку цінних 

паперів. 

адміністрування 

недержавних 

пенсійних 

фондів. 

діяльність 
кредитних 

спілок. 

страхова 

діяльність 
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Президента України від 25 лютого 2017 р. № 47
"Про рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України від 29 грудня 2016 року "Про Док-
трину інформаційної безпеки України");

— у сфері туризму та курортів, однією з
умов сталого розвитку якої є запровадження
інституту саморегулівних організацій, а саме
створення національної туристичної органі-
зації (Стратегія розвитку туризму та курортів
на період до 2026 року, схвалена розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 16 березня
2017 р. № 168;

— в аграрній сфері, в якій передбачено сти-
мулювання створення та функціонування об'єд-
нань виробників сільськогосподарської про-
дукції, зокрема шляхом делегування повнова-
жень саморегулівним організаціям в агропро-
мисловому комплексі (Концепція Державної
цільової програми розвитку аграрного секто-
ру економіки на період до 2021 року, схвалена
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1437 [2].

Аналіз чинної нормативної основи саморе-
гулювання та особливостей діяльності існую-
чих саморегулівних організацій вказує на на-
явність таких проблем:

— у більшості сфер господарської та про-
фесійної діяльності саморегулювання немож-
ливе через відсутність належного законодавчо-
го врегулювання;

— відмінність підходів до процедур
здійснення саморегулювання у різних сферах
зумовлено не стільки особливістю тієї чи іншої
діяльності, скільки відсутністю системного
підходу до інституту саморегулювання на за-
конодавчому рівні;

— існують прогалини у законодавчому ре-
гулюванні у випадках, коли закони допускають
утворення саморегулівних організацій, однак
можливість утворення та діяльності таких
організацій не забезпечена необхідною норма-
тивною основою;

— у тих сферах діяльності, де законодав-
ством допускається утворення саморегулівних
організацій, вони реально створені лише у тре-
тині випадків, при цьому серед існуючих на сьо-
годні саморегулівних організацій тільки части-
на виконує свої функції на практиці;

— повноваження, якими наділяються
існуючі саморегулівні організації, варіюють-
ся в кожному окремому виді діяльності, а їх
обсяг та зміст часто призводять до викрив-

Найменування Вид діяльності 

Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Українське 

товариство оцінювачів» 

Оціночна діяльність, в тому числі – оцінка земель 

Всеукраїнська громадська організація «Союз експертів України» Оціночна діяльність, в тому числі – оцінка земель 

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки» Оціночна діяльність, в тому числі – оцінка земель 

Громадська організація «Всеукраїнська спілка експертів 

оцінювачів» 

Оціночна діяльність, в тому числі – оцінка земель 

Громадська організація «Всеукраїнська Спілка Оцінювачів» Оціночна діяльність, в тому числі – оцінка земель 

Громадська організація «Асоціація спеціалістів банківської оцінки 

України» 

Оціночна діяльність, в тому числі – оцінка земель 

Всеукраїнська громадська організація «Спілка оцінювачів землі» Оціночна діяльність, в тому числі – оцінка земель 

Громадська організація «Спілка незалежних оцінювачів України» Оціночна діяльність, в тому числі – оцінка земель 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація антикризового 

менеджменту» 

Діяльність арбітражних керуючих 

Всеукраїнська громадська організація «Національна саморегулівна 

організація арбітражних керуючих» 

Діяльність арбітражних керуючих 

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація фахівців з питань 

відновлення платоспроможності та банкрутства» 

Діяльність арбітражних керуючих 

Всеукраїнська громадська організація «Українська палата 

арбітражних керуючих» 

Діяльність арбітражних керуючих 

Громадська організація «Системні рішення» Діяльність арбітражних керуючих 

Всеукраїнська громадська організація «Гільдія проектувальників у 

будівництві» 

Архітектурна діяльність 

Громадська організація «Гільдія інженерів технічного нагляду за 

будівництвом об’єктів архітектури» 

Архітектурна діяльність 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація експертів 

будівельної галузі» 

Архітектурна діяльність 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація експертів 

будівельної галузі» 

Архітектурна діяльність 

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська спілка 

сертифікованих інженерів-землевпорядників» 

Діяльність в галузі землеустрою 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація землевпорядників 

та геодезистів України» 

Діяльність в галузі землеустрою 

Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів 

(раніше – Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв) 

Професійна діяльність на ринку цінних паперів 

Українська асоціація Інвестиційного Бізнесу Професійна діяльність на ринку цінних паперів 

Асоціація «Українські фондові торговці» Професійна діяльність на ринку цінних паперів 

 

Таблиця 3. Перелік саморегулівних організацій, що діють в Україні
(за видами діяльності)
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лення самої сутності явища саморегулюван-
ня;

— в Україні діють організації, яким прита-
манні ключові ознаки саморегулівної органі-
зації, однак законодавством не передбачено
можливість функціонування їх у такому ста-
тусі;

— відсутня належна законодавча основа
для контролю за виконанням саморегулівними
організаціями делегованих їм функцій регулю-
вання господарської діяльності;

— суб'єкти господарської та професійної
діяльності з одного боку тяжіють до об'єднан-
ня на основі пошуку спільних підходів до регу-
лювання у відповідній сфері, з іншого — не ма-
ють належних інструментів для здійснення та-
кого регулювання, у тому числі через відсут-
ність розуміння сутності саморегулювання.

Зазначені проблеми потребують системно-
го та комплексного розв'язання.

Відсутність комплексного підходу до впро-
вадження саморегулювання призводить до: не-
розуміння суб'єктами господарювання його
сутності, переваг та недоліків; неможливості
фактичного утворення СРО в тих сферах, де це
не передбачено законом; відсутності усіх необ-
хідних нормативних механізмів для реального
запуску СРО на певному ринку та ін.

На законодавчому рівні на сьогодні немає
єдиного визначення мети та цілей впроваджен-
ня саморегулювання. Із діючих в сфері само-
регулювання законів лише у двох — Законі Ук-
раїни "Про фінансові послуги та державне ре-
гулювання ринків фінансових послуг" та Законі
України "Про організації роботодавців, їх
об'єднання, права і гарантії їх діяльності", виз-
начено мету утворення СРО [4; 5]. Загалом, про
завдання існуючих СРО можемо робити вис-
новки виходячи з їх повноважень, серед яких
ключовими є: підвищення професійного рівня
(кваліфікації) членів СРО; прийняття обов'яз-
кових для всіх учасників СРО правил діяль-
ності; участь у розробці/розробка нормативно-
правових актів, що стосуються певного виду
діяльності; контроль за діяльністю членів СРО;
представлення та захист інтересів членів СРО.

Постає питання про необхідні та достатні
ознаки СРО, оскільки виходячи з них, можна
було б визначити мету діяльності СРО, навіть у
випадку відсутності її законодавчого закріп-
лення. З огляду на досвід здійснення такої
діяльності в Україні, а також в країнах Євро-
пи, основними цілями діяльності СРО можна
визначити: підвищення безпечності вироблених
товарів, наданих робіт, послуг; зниження рівня
адміністративного тиску на бізнес.

У процесі здійснення саморегулювання ви-
користовуються, зокрема, такі групи інстру-
ментів: підвищення кваліфікації (професійна
атестація) та сертифікація; ліцензування; нор-
мування діяльності.

Держава повинна стати ініціатором запро-
вадження повноцінного саморегулювання в
Україні. Першочерговим завданням на шляху
до цього є вирішення питання збалансування
інтересів державних органів і учасників ринку
у процесі діяльності СРО. При цьому, не вик-
лючаючи обов'язковості державного нагляду і
контролю діяльності суб'єктів ринку, цим
інститутам можуть бути делеговані нормотвор-
ча, представницька, інформаційна та освітня
функції регуляторів [1, с. 78].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Створення системного і цілісного правого
підгрунтя, що забезпечить ефективне функ-
ціонування саморегулівних організацій (СРО),
є однією із пріоритетних реформ в сфері роз-
витку підприємництва в Україні. Інститут са-
морегулювання в Україні наразі характери-
зується рядом недоліків, серед яких ключови-
ми є: відсутність єдиного законодавчого визна-
чення саморегулювання, мети та цілей його
впровадження; прогалини та колізії у норма-
тивно-правових актах, якими встановлюються
організаційні та правові засади діяльності СРО;
зловживання СРО делегованими їм повнова-
женнями по допуску учасників на ринок; не-
компетентність та непрофесіоналізм органів та
посадових осіб СРО, що реалізують делеговані
повноваження.

За останні роки було підготовлено та вне-
сено на розгляд Верховної Ради України 6 за-
конопроектів, якими намагались встановити
єдині рамки діяльності СРО, однак жоден та-
кий законопроект не був прийнятий.

Основні їх недоліки такі: СРО визначалась
як окрема організаційно-правова форма, що
закладає додаткові та абсолютно невиправдані
процедури для бізнесу та держави; у законо-
проектах відсутня чітка диференціація регулю-
вання діяльності саморегулівних організацій
різних типів (організація господарського само-
регулювання, організація професійного само-
регулювання) та різних форм (добровільні СРО,
обов'язкові СРО, репрезентативні СРО); у про-
ектах відсутні чіткі процедури та механізми
делегування державою повноважень саморегу-
лівним організаціям; проекти не регулюють
процесу реалізації СРО повноважень у сфері
нагляду і контролю за діяльністю своїх членів,
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а також процедури державного нагляду за ви-
конанням СРО делегованих повноважень;
відсутній чіткий перелік санкцій, що застосо-
вуються СРО до її членів, порядок їх застосу-
вання, а також процедури оскарження рішень
СРО; законопроекти ніяк не передбачали спад-
ковості по відношенню до діючого законодав-
ства в цій сфері; відсутні як норми, ні процеду-
ри трансформації діючих СРО у відповідності
до вимог потенційного нового закону.

Разом з тим, недослідженим та невивченим
залишається попит суб'єктів підприємницької/
професійної діяльності на впровадження інсти-
туту саморегулювання, а також об'єктивні
можливості існування дієвих СРО в Україні.

Виходячи із зазначеного, експерти вбача-
ють два взаємодоповнюючі плани розвитку та
реформування інституту саморегулювання:

1. Короткостроковий, що полягає у виправ-
ленні вад нормативного регулювання діяль-
ності СРО.

2. Середньостроковий, що передбачає сис-
темне впорядкування правовідносин у сфері
саморегулювання.

Важливо зазначити, що впровадження
ефективного саморегулювання неможливе без
відповідної інституційної спроможності бізне-
су, яка в свою чергу напряму залежить від
реального попиту на саморегулювання серед
суб'єктів певного виду підприємницької чи про-
фесійної діяльності.

Для України важливо, використовуючи
світовий досвід саморегулювання, розробити
та запропонувати вітчизняним суб'єктам під-
приємницької та професійної діяльності прий-
нятні для них моделі та практики, які містили б
характерні особливості української правової
системи з ментальної та соціально-економічної
точок зору. Для цього варто звернутися до
грунтовного вивчення інструментів саморегу-
лювання окремих сегментів ринку, де система
засобів є найбільш розвиненою та регламенто-
ваною.
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ВСТУП
Одним із важливих якісних показників ста-

ну здоров'я працюючого населення є рівень
професійної захворюваності, який узагальнює
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ОСОБЛИВОСТІ СТАТИСТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ
РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ

Iu. Lazebnik,
PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting
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FEATURES OF STATISTICAL ESTIMATION OF THE LEVEL OF OCCUPATIONAL DISEASE

У статті обгрунтовується методологічні засади та особливості статистичного оцінювання рівня професійної за-
хворюваності. Метою поведеного дослідження є визначення особливостей статистичного оцінювання рівня профе-
сійної захворюваності в динаміці та територіальному розрізі на основі грунтовного вивчення історичних аспектів
формування методологічних засад.

Для досягнення поставленої мети розглянуто основні етапи історичного розвитку міжнародного переліку про-
фесійних захворювань МОП, визначено хронологічні детермінанти та проаналізовано наслідки змін у переліку. Зок-
рема, узагальнено та представлено зміни до переліку професійних захворювань у Конвенціях МОП С18 та С42. Ви-
кладені нові пункти переліку професійних захворювань у Конвенції № 121 та Рекомендації про запис та повідомлен-
ня (R194) щодо професійних захворювань 2010 р. Визначено основні та додаткові причини для перегляду переліку
професійних захворювань.

Проаналізовано диференціацію країн світу за кількістю захворювань відповідно до категорії причин захворюва-
ності та хвороб. Розглянуто основні групи професійних захворювань національного переліку, який було затвердже-
но у 2000 р. (зі змінами 2017 р.). Проаналізовано розподіл випадків професійних захворювань за діагнозами та їх
структуру серед працюючих в Україні у 2014—2016 рр.

The article substantiates the methodological principles and peculiarities of the statistical estimation of the level of
occupational morbidity. The purpose of the conducted research is to determine the peculiarities of the statistical estimation
of the level of occupational disease in the dynamics and territorial section on the basis of a thorough study of the historical
aspects of the formation of methodological principles.

To achieve this goal, the main stages of the historical development of the international list of occupational diseases
of the ILO are considered, the chronological determinants are determined and the consequences of changes in the list are
analyzed. In particular, the changes to the list of occupational diseases in the ILO Conventions C18 and C42 are summarized
and presented. The new paragraphs of the list of occupational diseases in the Convention No. 121 were set forth. The
analysis of historical changes in the structure of industry, workplace risks and compensation policies, which led to further
changes in the list of occupational diseases. New paragraphs of the Recording and Reporting Recommendations (R194)
on Occupational Diseases 2010 are considered. The main and additional reasons for reviewing the list of occupational
diseases have been determined.

The differentiation of the countries of the world according to the number of diseases according to the category of
causes of illness and diseases is analyzed.

The main groups of occupational diseases of the national list are considered, which was approved in 2000 by the
Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1662 of November 8, 2000 (as amended on April 26, 2017). The
distribution of cases of occupational diseases by diagnoses and their structure among the employees in Ukraine in 2014-
2016 is analyzed.

According to the results of the study, it was substantiated that the analysis of statistical data in the officially adopted
list of occupational diseases affects not only the development of social protection programs, but also the substantiation
of disease prevention programs at the national and local levels.

Ключові слова: статистичне оцінювання, професійні захворювання, причини захворюва-
ності, хвороби, профілактика захворюваності, історичний розвиток.

Keywords: statistical estimation, occupational diseases, causes of morbidity, illnesses, prevention
of morbidity, historical development.

комплексний вплив екологічних, соціально-
економічних, медико-біологічних і демогра-
фічних факторів [1]. Розроблення стандарти-
зованого та міжнародно-узгодженого переліку
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професійних захворювань, встановлених у
міжнародній та національній правовій системі,
має важливе значення для запобігання та змен-
шення захворюваності зайнятого населення в
усіх країнах світу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема професiйної захворюваності
висвiтлювалась в працях таких зарубіжних вче-
них, як Т. Дрісколл (T. Driscoll), Е. Кім (Eun-A
Kim), А. Лаутербах (A. Lauterbach), С. Ниу
(S. Niu), Н. Піарс (N. Pearce), М. Вагстафф
(M Wagstaffe.), Д. Вальтерс (D. Walters) [6; 9; 20;
22—25]. Проведені дослідження можуть викори-
стовуватись як методологічна база для проведен-
ня статистичного аналізу та дозволяють визна-
чити особливостi пiдходу до вивчення та висвіт-
лення цiєї проблеми за регiонами i країнами світу.

Вивченням професійної захворюваностi в
Українi займалися вчені різних спеціальностей,
проведено низку міждисциплінарних дослід-
жень. Зокрема, в роботах: Л. Добровольсько-
го, Л. Грузової, Л. Янковської, О. Колодяжної,
А. Курiнного, Ю. Кундiєва, А. Нагорної, M. Со-
колової [1—5] проведено оцiнювання стану i
тенденцій професійної захворюваності по країні
в цілому, за окремими видами економічної діяль-
ності, а також здійснено порівняння стану
професiйної захворюваностi в Українi та свiтi.

Однак на сьогодні у вітчизняній науковій
літературі не вистачає комплексних дослід-
жень, які акцентують увагу на такому важли-
вому аспекті як вивчення особливостей стати-
стичного оцінювання рівня професійної захво-
рюваності, пов'язаних із проблемою порівнян-
ності даних у динаміці та територіальному
розрізі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вивчення здоров'я працюючої людини та

його зв'язку з умовами праці набуло особли-
вої гостроти нині, перш за все, через впровад-
ження інформаційно-комунікаційних техно-
логій та стрімкі зміни у технологічному рівні
розвитку економіки. На засіданнях Ради націо-
нальної безпеки і оборони України неоднора-
зово зазначалося, що в Україні професійні за-
хворювання завдають великих економічних
збитків суспільству і призводять до трудового
каліцтва та інвалідності осіб працездатного
віку [3].

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є визначення особли-

востей статистичного оцінювання рівня про-

фесійної захворюваності в динаміці та терито-
ріальному розрізі на основі грунтовного вив-
чення історичних аспектів формування методо-
логічних засад.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Професійне захворювання визначається як

таке, що виникає внаслідок впливу речовин,
небезпечних умов, виробничих процесів або
професій [12].

Перелік професійних захворювань пред-
ставляє собою сукупність захворювань, викли-
каних шкідливим впливом на організм під час
роботи, та їх детальний опис. Він є базою для
основних законодавчих актів з охорони праці
та охорони здоров'я в країнах світу.

Перелік професійних захворювань, офіцій-
но визнаний міжнародними та національними
правовими системами, відіграє важливу роль як
у запобіганні захворювань працівників, так і у
компенсаціях, пов'язаних з професійними за-
хворюваннями. Більшість законів щодо компен-
сацій працівникам включають основні критерії
визначення професійних захворювань. Ці зако-
ни надають керівні принципи для виявлення,
реєстрації та профілактики професійних зах-
ворювань.

Для розуміння особливостей статистично-
го визначення рівня професійної захворюва-
ності та порівнянності у часі та у територіаль-
ному розрізі необхідно простежити історичний
розвиток міжнародного переліку професійних
захворювань МОП, визначити хронологічні де-
термінанти та проаналізувати наслідки змін у
переліку.

У 1919 р. питаннями управління професій-
ними захворюваннями почала займатися
Міжнародна організація праці (МОП). МОП
почала надавати керівні рекомендації держа-
вам-членам, які стосувались визначення про-
фесійних захворювань, та надання рекомендо-
ваного переліку загальних рекомендацій щодо
професійних захворювань [6], які були встанов-
лені за загальною згодою через тристоронні
(уряд, роботодавець і працівник) переговори.

У першому переліку МОП знайшла віддзер-
калення епоха промислового отруєння. Перши-
ми професійними захворюваннями, що були
виділені МОП та відображені у Рекомендації
МОП №3 (R03) [16] та рекомендації №4 (R04)
[17], стали отруєння сибірською виразкою та
свинцем: У R03 надані рекомендації та заклик
до захисту працівників виробничого сектору
від інфекції сибірської виразки, тоді як у R04
до захисту вразливих працівників від промис-
лового отруєння.
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У 1925 р. на основі затвердженого МОП пе-
реліку професійних захворювань, який вклю-
чав два промислових отруєння (свинець та
ртуть) та одну інфекцію (сибірську виразку)
було узгоджено Конвенцію МОП № 18 "Work-
men's Compensation (Occupational Diseases"
(C18) щодо компенсації працівникам [10], де
було наголошено на необхідності отримання
компенсації у разі захворювання. Цей перелік
професійних захворювань МОП (C18) з трьо-
ма професійними захворюваннями [10] відіграв
ключову роль у гармонізації розробки політи-
ки щодо професійних захворювань та сприян-
ня їх запобіганню на міжнародному рівні.

У 1934 р. у Конвенції № 42 "Workmen's
Compensation (Occupational Diseases" (C42)

[11] перелік було переглянуто та трансформо-
вано.

У таблиці 1 узагальнено та представлено
зміни до переліку професійних захворювань у
Конвенціях МОП С18 та С42.

Цей перелік використовувався протягом 30
років, доки його не було переглянуто у 1964 р.
та закріплено в Конвенції № 121 "Employment
Injury Benefits Convention" (C121) [12], із допов-
ненням ще чотирма пунктами отруєння (бе-
рилій, марганець, хром, і бісульфід вуглецю) та
включенням рентгенівського випромінювання
та радію до об'єднаної категорії "іонізуюче вип-
ромінювання" (табл. 2). Окремий перелік про-
фесійних хвороб додавався до Конвенції. Та-
кож було надано пояснення, яке дозволило

Види 

хвороб  

R03, R04 

(1919) 

C18 
(1925) 

C42  
(1934) 

Хімічні 1) свинець 2) ртуть 3) фосфор;  
4) миш'як;  
5) бензол або його гомологи, їхні нітро- та 
аміно-похідні;  
6) галогенові похідні вуглеводнів 
аліфатичного ряду 

Фізичні - - 1) радій та інші радіоактивні речовини,  
2) рентгенівські промені 

Біологічні 1) сибірська 
виразка 

без змін без змін 

Легеневі - - Силікоз з туберкульозом легенів чи без 
нього, за умови, що силікоз є важливим 
чинником та призводить до недієздатності 
або смерті 

Ракові - - Первинний епітеліоматозний рак шкіри 

Таблиця 1. Перелік професійних захворювань МОП під час епохи промислових отруєнь

Джерело: узагальнено за [10; 11; 16; 17].

Види 
хвороб за 

МОП 
Рік 

Хвороби за Конвенцією № 121  
(1964 р., переглянута у 1980 р.) 

Хімічні 1964 6) берилій, 7) хром, 8) марганець, 9) вуглекислий дисульфід 
 1980 10) токсичні галогенідини аліфатичного або ароматичного 

вуглеводню, 11) кадмій, 12) миш'як, 13) фтор, 14) 
нітрогліцерин або інші ефіри азотної кислоти; 15) спирти, 
гліколі або кетони, 16) асфіксіанти: монооксид вуглецю, 
ціанід водню або його токсичні похідні, сірководень 

Фізичні 1964 1) іонізуюче випромінювання 
 1980 2) порушення слуху від шуму, 3) захворювання, спричинені 

вібрацією, 4) захворювання, спричинені роботою на 
стиснутому повітрі 

Біологічні 1980 1) інфекційні або паразитарні захворювання, пов’язані із 
заняттями, де існує особливий ризик зараження (лабораторна 
робота, ветеринарна робота, робота з обробки тварин, інша 
робота з ризиком забруднення) 

Легеневі 1980 1) пневмоконіоз, викликаний склерогенним мінеральним 
пилом (силікоз, антракосилікоз, азбестоз) та 
силікотуберкульозом, за умови, що силікоз є суттєвим 
фактором, що призводить до утворення недієздатності або 
смерті; 2) бронхо-легеневі захворювання, зумовлені твердими 
металами; 3) бронхо-легеневі захворювання, зумовлені 
бавовняним пилом або льоном, пилом коноплі або сизальним 
пилом; 4) професійна астма; 5) зовнішній алергічний 
альвеоліт та його наслідки, викликані вдиханням органічного 
пилу, як передбачено національним законодавством 

Шкірні 1980 1) шкірні захворювання, викликані фізичними, хімічними або 
біологічними агентами 

Ракові 1980 1) рак легенів або мезотеліома, спричинені азбестом 

Таблиця 2. Нові пункти переліку професійних захворювань у Конвенції № 121

Джерело: узагальнено за [10; 11; 16; 17].
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змінювати список, без прийняття нової кон-
венції [12].

Новий перелік професійних захворювань
включив 7 додаткових захворювань до поперед-
нього переліку: 4 види отруєння — отруєння
фосфором, миш'яком, бензолом, галогеновмі-
сними продуктами вуглеводнів аліфатичної
серії та 3 захворювання: силікоз, захворюван-
ня внаслідок впливу радіації та рак шкіри (табл.
2).

Вагомою перевагою переліку професійних
захворювань МОП C121 (1964 р.) стало те, що
він містив лише ті захворювання, для яких може
існувати презумпція, що вони мають профес-
ійне походження. Однак значним недоліком,
була обмежена кількість професійних захворю-
вань, які він охоплював.

Наступне розширення переліку МОП про-
фесійних захворювань відбулося у 1980 р. у
Конвенції (табл. 2).

Перелік МОП C121 було переглянуто у
1980 р. з посиленням усвідомлення суспіль-
ством професійних захворювань [24]. Однак
на цей раз зміна полягала не в тому, щоб про-
сто додати ще кілька елементів. Ревізія C121
не тільки додала ще 7 видів хімічного отруєн-
ня, респіраторних захворювань та порушень,
викликаних фізичним впливом, але також роз-
ширила сферу її дії на шкірні та інфекційні
захворювання.

Причинно-наслідкові зв'язки більшості ви-
падків отруєння є відносно сильними, такими,
що непрофесійні чинники можуть бути виклю-
чені. З іншого боку, у загальній масі зустріча-

Таблиця 3. Нові пункти Рекомендації про запис та повідомлення R194

Джерело: узагальнено за [10; 11; 16; 17].

Види 
хвороб 

Рік R194 (2002, переглянутий у 2010 р.) 

Хімічні 2002 17) акрилонітрил, 18) оксид азоту, 19) ванадій, 20) сурма, 21) гексан, 
22) мінеральні кислоти, 23) талій, 24) фармацевтичні засоби, 25) осмій, 26) селен, 
27) мідь, 28) платина, 29) олово, 30) цинк, 31) озон, фосген, 32) подразники 
роговиці, такі як бензохінон, 33) хвороби, викликані іншими хімічними 
речовинами на роботі, не входять 

 2010 34) нікель, 35) аміак, 36) ізоціанати, 37) пестициди, 38) оксиди сірки, 39) органічні 
розчинники, 40) латекс, 41) хлор 

Фізичні 2002 5) захворювання, спричинені тепловим випромінюванням, 6) захворювання, 
спричинені ультрафіолетом, 7) захворювання, викликане впливом екстремальних 
температур, 8) інші фізичні фактори не входять 

 2010 Модифікований пункт 6) до «захворювань, викликаних випромінюванням 
(ультрафіолетовим, видимим світлом, інфрачервоним випромінюванням, 
включаючи лазер)» 

Біологічні 2002 без змін (2002 р.) 
 2010 1) бруцельоз, 2) віруси гепатиту, 3) ВІЛ, 4) правець, 5) туберкульоз, 6) токсичний 

або запальний синдром, пов'язаний з бактеріальними або грибковими 
забруднюючими речовинами, 7) сибірська виразка, 8) лептоспіроз, 9) інфекційні 
хвороби не входять 

Легеневі 2002 6) сидероз, 7) хронічні обструктивні захворювання легенів, викликані вдиханням 
вугільного пилу, пилу з кам'яних кар'єрів, деревного пилу, пилу з зернових та 
сільськогосподарських робіт, пил у тваринних стайнях, пил з текстилю та 
паперовий пил, 8) хвороби легенів, викликані алюмінієм, 9) розлади верхніх 
дихальних шляхів, викликані визнаними сенсибілізуючими речовинами чи 
подразниками, 10) інші захворювання органів дихання не входять 

 2010 10) пневмоконіоз, викликаний нефіброгенним мінеральним пилом 
Шкірні 2002 2) вітіліго, викликане іншими відомими речовинами 
 2010 3) алергічні контактні дерматози та контактна кропив'янка; 4) дерматози, що 

викликають подразнення, викликані інші визнані діючі речовини; 5) інші 
захворювання шкіри, викликані фізичними, хімічними або біологічними 
речовинами 

Ракові 2002 1) азбест, 2) бензидин та його солі, 3) BCME, 4) хром VI, 5) добрива вугілля, 
кам'яні смоли, 6) бета-нафтиламін, 7) вінілхлорид, 8) бензол, 9) токсичні нітро і 
амінопохідні бензоли або його гомологи, 10) іонізуюче випромінювання, 
11) смоли, бітум, мінеральне масло, антрацен, або сполуки, 12) викиди коксових 
печей, 13) нікель, 14) деревний пил, 15) інші канцерогени 

 2010 16) миш'як, 17) берилій, 18) кадмій, 19) еріоніт, 20) етиленоксид, 21) вірус 
гепатиту В і C  

Oпорно-
рухового 
апарату 

2002 1) захворювання опорно-рухового апарату, спричинені специфічними робочими 
заходами або робочими середовищами де наявні особливі фактори ризику  

 2010 1) радіальний стилоїдний теносиновіт зап'ястя, 2) хронічний тендосинуіт, зап'ястя, 
3) олекранон бурсит; 4) передпаталярний бурсит; 5) епікондиліт;  
6) ураження менискуса; 7) тунельний синдром зап'ястя; 8) інші розлади опорно-
рухового апарату не входять 

Психічні 
та пове-
дінкові 

2010 1) посттравматичний синдром, 2) інші психічні та поведінкові захворювання 
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ються захворювання, що не пов'язані з отрує-
нням, такі як шумовий потік, більшість брон-
хо-легеневих або інфекційних захворювань.
Отже, важко диференціювати ці професійні та
непрофесійні захворювання. Більше того, ба-
гато випадків пов'язані з довготривалим нега-
тивним впливом.

Таким чином, перелік C121 (перегляну-
тий у 1980 р.) відображає основні професійні
захворювання, що виявляються поза про-
мисловим отруєнням та наукові досягнення
епохи.

Станом на кінець березня 2013 р. 24 країни
ратифікували C121 [15]. Ряд країн мають свій

 

Групи причин 
(кількість країн) 

Азіатсько-Тихоокеанський 
регіон 

Африка Європа Америка 

країна 
кількість 

захворювань 
країна 

кількість 
захворювань 

країна 
кількість 

захворювань 
країна 

кількість 
захворювань

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Хімікати 

30 країн Японія - Ангола 31 Бельгія 15 Чилі 18 
В'єтнам 8 Алжир 56 Люксембург 27 Сальвадор 32 
Малайзія 10   Данія 29 Коста-Ріка 36 
Гонконг 22   Ірландія 30 Мексика 36 

Саудівська 
Аравія 

40 
  Німеччини 31 Нікарагуа 45 

  Португалія 31   

Тайвань 45   Великобританія 32   
Китай 56   Фінляндія 36   
    Росія 38   
    Іспанія 45   
    Чехія 55   
    Угорщина 56   
    Болгарія 57   
    Швейцарія 61   
    Туреччина 65   

Фізичні чинники 
24 країни В'єтнам 4 Ангола 11 Фінляндія 6 Чилі 5 

Китай 5 Алжир 12 Угорщина 8 Сальвадор 9 
Саудівська 
Аравія 

7   Португалія 11 Мексика 11 
  Румунія 11 Нікарагуа 12 

Гонконг 9   Болгарія 12   
Японія 13   Чехія 12   
    Росія  12   
    Іспанія 12   
    Туреччина 14   
    Великобританія 14   
    Німеччини 15   
    Ірландія 15   
    Бельгія 17   

з них, біомеханічні чинники 
3 країни Японія 5   Болгарія 3   

    Фінляндія 3   
Біологічні чинники (27 країн), з них: 

Окремі види робіт 
8 країн Японія 5   Чехія 3 Іспанія 4 

    Данія 3 Нікарагуа 4 
    Фінляндія 3   
    Росія 3   
    Німеччина 4   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Патогенні чинники 

19 країн Китай 3 Ангола 42 Португалія 4 Чилі 10 
В'єтнам 3   Румунія 6  Сальвадор 13 
В'єтнам 3   Ірландія 10  Мексика 21 
Малайзія 7   Великобританія 15   
Тайвань 9   Угорщина 18   
Гонконг 12   Бельгія 28   
Саудівська 
Аравія 

17   Туреччина 30   
  Болгарія 32   

Інші можливі чинники 
3 країни     Румунія 19 Нікарагуа 40 

    Іспанія 40   

Таблиця 4. Кількість професійних захворювань у державах-членах МОП за категоріями
причин захворюваності

Джерело: за даними [9].
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власний еквівалент C121, який майже завжди
грунтується на переліку МОП [21].

У 2002 р. на основі Рекомендації № 194
(R194) було внесено зміни до Переліку профес-
ійних захворювань МОП, щоб підкреслити, що
запобігання та попередження є більш вагомим
ніж компенсація [22].

Подальші оновлення до переліку МОП до-
дано до R194 через тристоронні зустрічі. Сут-
тєвим поштовхом стали істотні зміни у струк-
турі промисловості (перехід від важкої промис-
ловості до сфери обслуговування), ризики на
робочому місці (нові промислові хімікати) та
політика компенсацій. Ряд професійних онко-
логічних захворювань було визнано професій-
ними та включено до різних національних схем
компенсацій. Крім того, 12 країн Європейсько-
го співтовариства видали комплексну рекомен-
дацію щодо Європейської програми професій-
них захворювань у травні 1990 р. [7], яка пере-

глянута ще раз у 2003 р. [8] шляхом розробки
більш повного переліку, ніж перелік МОП. Пе-
релік ЄС у 1990 р. включав 24 додаткові хіміка-
ти, які не входять до переліку МОП. У перелік
ЄС також було включено дев'ять хімікатів, які
спричиняють рак шкіри, а також вісім хвороб
опорно-рухового апарату, які ще не з'явилися
в переліку МОП у C121.

Ця ситуація спонукала МОП до перегляду
переліку її професійних захворювань у 1990—
1991 рр. шляхом перегляду законодавства та
практики професійних захворювань в різних
національних законодавствах держав-членів
МОП та сучасних методів діагностики,
звітності та оцінки для цілей компенсації , а
також беручи до уваги існуючі переліки разом
з національною практикою в 76 різних держа-
вах або країнах [23].

Група експертів запропонувала новий фор-
мат переліку професійних захворювань МОП,

Групи 
хвороб 

(кількість 
країн) 

Азіатсько-Тихоокеанський 
регіон 

Африка Європа Америка 

країна 
кількість 

захво-
рювань 

країна 
кількість 

захво-рювань 
країна 

кількість 
захво-

рювань 
країна 

кількість 
захво-

рювань 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Респіраторні 
20 країн В'єтнам 4 Ангола 5 Португалія 5 Колумбія 17 

Тайвань 6   Чехія 11 Коста-Ріка 17 
Малайзія 9   Великобританія 13 Сальвадор 17 
Саудівська 
Аравія 

20   Данія 13 Мексика 17 
  Німеччина 16   

    Румунія 25   
    Бельгія 29   

Пневмоконіоз 
6 країн Японія 5   Ірландія 1 Коста-Ріка 3 

Китай 13   Мексика 30 Сальвадор 22 
Шкірні 

19 країн Тайвань 2 Ангола 21 Чехія 1 Нікарагуа 4 
В'єтнам 2   Данія 2 Сальвадор 16 

Саудівська 
Аравія 

6 
  Німеччина 2 Мексика 18 

Туреччина 2 Коста-Ріка 31 

Китай 8   Іспанія 4   
Малайзія 11   Румунія 7   
    Бельгія 9   
    Португалія 22   

Алергічні 
3 країни   Ангола 15 Португалія 6   

    Росія 16   
Мускульно-скелетні 

3 країни Саудівська 
Аравія 

7   Румунія 12   
  Данія 20   

Промислова втома 
2 країни       Сальвадор 3 

      Мексика 6 
Рак 

13 країн Китай 8 Ангола 10 Росія 7 Сальвадор 3 
Японія 18   Португалія 10 Мексика 4 
Тайвань 18   Румунія 18 Нікарагуа 28 
Саудівська 
Аравія 

18   Данія 23   
  Іспанія 28   

 

Таблиця 5. Кількість професійних захворювань у державах-членах МОП
за категоріями хвороб

Джерело: за даними [9].
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який зараз складається з трьох категорій: от-
руєння речовинами (хімічними, фізичними,
біологічними), захворювання органів (дихаль-
ної системи, шкіри та опорно-рухового апара-
ту) та рак, що спричинений професією [23; 13].
Шістнадцять хімікатів, 2 фізичних речовини,
4 легеневих розлади та 1 шкіряна хвороба були
додані до переліку. Категорію професійного
раку становили 14 канцерогенних речовин, за
якими здійснювалося включення до категорії.
Зазначені зміни були відображені у Рекомен-
дації про запис та повідомлення (R194) щодо
професійних захворювань у 2010 р. (табл. 3).

Мета R194 підкреслює її роль як інструмен-
ту для повідомлення та виявлення причин про-
фесійних захворювань, а не задля підтримки
системи компенсації [18].

Надання можливості удосконалення пере-
ліку професійних захворювань не зміною Кон-
венції про компенсацію (C121), а лише внесен-
ням змін відповідно до Рекомендацій про запис
та повідомлення (R194) дала більшу гнучкість
у розробці більш повного переліку. Хоча Кон-
венція та Рекомендація є міжнародними трудо-
вими стандартами, прийняття конвенції вима-
гає ратифікації країнами-членами, згідно з яки-
ми конвенція набуває чинності для цієї країни
через рік після дати її ратифікації.

Новий перелік МОП, доданий до R194, був
переглянутий знову після двох тристоронніх
зустрічей експертів у 2005 та 2009 рр. При підго-
товці до цих зустрічей МОП проаналізувала
50 найновіших національних та інших переліків
професійних захворювань, включаючи Перелік
ЄС "Професійні захворювання" [14].

Під час тристоронніх нарад МОП підготу-
вала технічний довідковий звіт про нові пунк-
ти, які слід включити до переліку МОП R194 у
2005 р. [19], які обговорювали представники
уряду, роботодавці та працівники. Нові позиції,
запропоновані МОП, включали 5 хімікатів,
1 фізичний агент, 5 біологічних агентів, 2 шкірні
захворювання, 7 захворювань опорно-рухово-
го апарату, 2 розлади психічного та поведінко-
вого характеру та 8 професійних канцерогенів
[19].

У березні 2010 р., керівний орган МОП на
своїй 307-й сесії затвердив оновлений перелік,
який замінив попередній, затверджений у 2002 р.,
що включає 41 хімічну речовину, 7 фізичних
речовин, 9 біологічних речовин, 12 респіратор-
них захворювань, 4 шкірні захворювання, 8 зах-
ворювань опорно-рухового апарату та 2 роз-
лади психіки та поведінки.

Зазначений перелік має регулярно оновлю-
ватися, що сприятиме гармонізації переваг со-
ціального забезпечення на міжнародному рівні.
Немає моральних або етичних підстав рекомен-
дувати стандарти в одній країні, які є нижчи-
ми, ніж в інший. Додаткові причини для пере-
гляду цього переліку часто включають:

1) стимулювання профілактики професій-
них захворювань шляхом сприяння більш гли-
бокому усвідомленню ризиків, пов'язаних з ро-
ботою;

2) заохочення боротьби з використанням
шкідливих речовин;

3) забезпечення безпеки працівників під на-
глядом медичних працівників. Запобігання про-
фесійних захворювань є важливим завданням
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Рис. 1. Розподіл випадків основних професійних захворювань за діагнозами
в Україні у 2014—2016 рр.

Джерело: ДУ "Інститут медицини праці НАМН України".
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будь-якої системи соціального забезпечення,
пов'язаної із захистом здоров'я працівників.

Серед 50 держав-членів, які подали свої на-
ціональні списки професійних захворювань для
підготовки нового списку МОП з 2005 по 2012 ро-
ки, у 30 з цих країн список професійних захво-
рювань виявився з аналогічною структурою до
списку МОП 1919 року, що складається з двох
части: причини, що викликають захворювання,
та захворювання [16]. Категорія "хімічні при-
чини" є загальною категорією, яка міститься у
списках усіх 30 країн, включаючи 8—65 хіміч-
них речовин. Другою найбільш поширеною ка-
тегорією є біологічні причини (27 країн), потім
— фізичні причини (24 країни), хвороби органів
дихання (20 країн), шкірні розлади (19 країн),
ракові захворювання (13 країн) тощо (табл. 4).

Диференціація країн світу за кількістю зах-
ворювань відповідно до категорії причин зах-
ворюваності та хвороб наведена в табл. 4 та 5.

Як свідчать наведені дані, існують значні
відмінності у кількості професійних захворю-
вань за групами категорій причин захворюва-
ності та хвороб за регіонами та країнами світу.
Так, у багатьох країнах більшість захворювань,
пов'язаних з ергономічними причинами, класи-
фіковані як фізичні чинники, за винятком 3-х
країн, які окремо виділи біомеханічні чинники;
8 країн окремо класифікували розлади, пов'я-
зані з біологічними агентами, відповідно до
ризикованих видів робіт або видів економічної
діяльностіілили окремо специфічні збудники

(патогенні чинники). Пневмоконіоз був виділе-
ний окремою категорією хвороб у 6 країнах
(табл. 5).

В Україні перелік професійних захворювань
було затверджено у 2000 р. Постановою Кабі-
нету Міністрів № 1662 від 8 листопада 2000 р.
(на сьогодні чинний зі змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ № 294 від 26.04.2017),
згідно з яким професійні захворювання поділя-
ються на 7 груп:

I. Захворювання, що виникають під впливом
хімічних факторів.

II. Захворювання, викликані впливом про-
мислових аерозолів.

III. Захворювання, викликані дією фізичних
факторів.

IV. Захворювання, пов'язані з фізичним пе-
ревантаженням та перенапруженням окремих
органів і систем.

V. Захворювання, викликані дією біологіч-
них факторів.

VI. Алергічні захворювання.
VII. Злоякісні новоутворення (професійний

рак).
Розподіл випадків основних професійних

захворювань за діагнозами в Україні у 2014—
2016 рр. за даними ДУ "Інститут медицини праці
НАМН України" наведено на рисунку 1.

Розподіл випадків професійних захворю-
вань за діагнозами серед працюючих в Україні
в 2014—2016 рр. (питома вага в структурі проф-
захворювань) свідчить про загальну тенденцію
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Рис. 2. Структура основних професійних захворювань за діагнозами серед працюючих в
Україні в 2014—2016 рр.

Джерело: ДУ "Інститут медицини праці НАМН України".
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до зниження зареєстрованих випадків профе-
сійних захворювань.

На рисунку 2 представлено структуру про-
фесійних захворювань за діагнозами серед пра-
цюючих в Україні в 2014—2016 рр.

Найбільш загрозливою залишається ситуа-
ція з захворюваннями органів дихання, пато-
логією опорно-рухового апарату, ураженнями
нервової системи.

ВИСНОВКИ
Склад переліку професійних захворювань

змінювався внаслідок інноваційних перетво-
рень в економіці та умовах праці. Перелік по-
стійно оновлюється, відображаючи зміни в
структурі сучасних видів економічної діяль-
ності та науковому просуванні професійної
медицини. На зміни вплинули модернізація
промисловості, реструктуризація у міжнарод-
них організаціях, а також у Європейському
Союзі.

Все це також сприяло розробці та перегля-
ду національних переліків професійних захво-
рювань. Кожен національний перелік, який заз-
вичай представлений у нормативних актах про
компенсацію працівникам, представляє собою
велику різноманітність концепцій охоплення
професійними захворюваннями в системі ком-
пенсації працівникам, що відображає соціаль-
ний, культурний та технологічний стан і сере-
довище системи [20].

Таким чином, аналіз статистичних даних
за офіційно прийнятим переліком професій-
них захворювань впливає не тільки на розроб-
лення програм соціального захисту, але й на
обгрунтування програм профілактики захво-
рюваності на національному та місцевому
рівнях.

У межах проведеного дослідження проілю-
стровано особливості оцінювання рівня про-
фесійної захворюваності в динаміці та терито-
ріальному розрізі та зроблено висновок щодо
неможливості побудови зіставного динамічно-
го ряду та ряду розподілу захворюваності за
країнами та регіонами світу.

Перелік професійних захворювань МОП
важливий для розробки національних стратегій
профілактики професійних захворювань.
Однак він не може відображати всі аспекти
компенсаційних систем країн-членів, які були
розроблені для супроводу власних систем соц-
іального забезпечення. На кожному етапі роз-
робки Переліку професійних захворювань
МОП відчувався вплив політики охорони здо-
ров'я робітників. Розробка або перегляд націо-
нальних переліків професійних захворювань

кожної країни може відіграти провідну роль у
формуванні компенсаційної частини для прац-
івників та більш відповідної системи соціально-
го забезпечення.

У подальших дослідженнях доцільно
сформувати систему статистичних показ-
ників оцінювання елементів професійного
здоров'я на основі типології його структур-
них елементів.
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нією з найбільш швидкозростаючих галузей світо-
вої економіки XXI ст. В останні п'ять років туризм
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GASTRONOMIC FESTIVALS IN UKRAINE AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT
OF GASTRONOMIC TOURISM

Туристичну галузь закономірно вважають однією з найбільш швидкозростаючих галузей світової економіки
XXI ст. В останні п'ять років туризм зростав швидше, ніж світова торгівля в цілому. Для багатьох країн індустрія туриз-
му є найважливішою статтею доходу і, як наслідок, одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки. Сучасний
розвиток світового туристичного ринку і його глобалізація свідчать про те, що туризм є невід'ємним атрибутом життя
будь-якого цивілізованого суспільства.

Нині одним із видів туризму, що розвивається найбільш динамічно, можна назвати гастрономічний туризм. Націо-
нальна кухня є одним із важливих факторів залучення іноземних туристів до країни. Українська кухня завоювала виз-
нання у всьому світі й може відігравати роль суттєвого фактору стимулювання туристичних потоків. Україна здатна
запропонувати конкурентоспроможні гастрономічні тури, що включатимуть у себе як знайомство з традиційними стра-
вами, так і напоями. Саме гастрономічні фестивалі й свята можуть стати чинником підтримки інтересу до гастрономі-
чного туризму, зробити гастрономічні тури більш цікавими й насиченим за своєю програмою, а також сприяти форму-
ванню туристичного бренду міст (регіонів, країни в цілому).

The tourism industry is naturally considered one of the fastest-growing branches of the world economy of the XXI
century. In the past five years, tourism has grown faster than world trade as a whole. For many countries, the tourism
industry is the most important item of income and, as a consequence, one of the priority directions of economic development.
The current development of the world tourism market and its globalization show that tourism is an integral part of the life
of any civilized society.

Currently, one of the most rapidly developing types of tourism is gastronomic tourism. National cuisine is one of the
important factors in attracting foreign tourists to the country. Like any cuisine with a rich historical past, Ukrainian cuisine
is largely regional, integrating the culinary traditions of other nations. Ukrainian cuisine has won worldwide recognition
and can play a significant role in stimulating tourist flows. In 2016, Ukraine entered the top 20 countries with the world's
most delicious cuisine, according to Yonderbound, one of the largest travel communities in the world, which organized a
survey among its users and authors asking to name the best cuisines in the world. Ukraine is able to offer competitive
gastronomic tours, which will include both familiarization with traditional dishes and drinks. Ukraine is able to offer
competitive gastronomic tourism products. The wine tours of Zakarpattya, Odesa, Kherson and Mykolaiv regions are
becoming very popular. Ukraine is among the top five countries in Europe, where wine tourism has significant prospects
for development and is all-season. In 2017, there were 94 gastronomic festivals and holidays in Ukraine.

According to recent studies, tourist flows are growing intensively in those regions where, based on original traditions,
such specialized tourist products as festivals and folk festivals take place. It is gastronomic festivals and holidays that can
become a factor in supporting the interest in gastronomic tourism, make gastronomic tours more interesting and rich in
their program, as well as contribute to the formation of the tourist brand cities (also regions and the country as a whole).

Ключові слова: гастрономічний туризм, гастрономічний тур, гастрономічний фестиваль,
національна кухня, фактор, тенденції розвитку.

Key  words: gastronomic tourism, gastronomic tour, gastronomic festival, national cuisine, factor,
development trends.

зростав швидше, ніж світова торгівля в цілому. Як
світова категорія експорту, туризм посідає третє
місце після хімічних речовин і палива, випереджу-
ючи експорт автомобільної продукції та продуктів
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харчування. Для багатьох країн індустрія туриз-
му є найважливішою статтею доходу і, як на-
слідок, одним із пріоритетних напрямів розвитку
економіки.

Туризм є основною категорією міжнародної
торгівлі послугами та становить 30% світового
експорту послуг. На нього припадає 10% світово-
го ВВП та 7% світового експорту товарів та по-
слуг. Окрім надходжень, отриманих у пунктах
призначення (1,22 трлн дол. США), міжнародний
туризм сприяє експорту 216 млрд дол. США че-
рез послуги міжнародного пасажирського транс-
порту. Загальна вартість туристичного експорту
становить 1,4 трлн дол. США, або в середньому
4 млрд дол. США на день [10].

Сучасний розвиток світового туристичного
ринку і його глобалізація свідчать про те, що ту-
ризм є невід'ємним атрибутом життя будь-якого
цивілізованого суспільства. Нині одним із видів
туризму, що розвивається найбільш динамічно,
можна назвати гастрономічний туризм. За дани-
ми спеціалізованої літератури, більше третини
туристичних витрат припадає на їжу. Тому кухня
туристичної дестинації є одним із надзвичайно
важливих аспектів, що визначає якість відпочин-
ку [9].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями розвитку гастрономічного туриз-
му займаються такі закордонні та вітчизняні вчені:
Агеєнко О.Г., Антоненко В.Г., Бабкін О.В., Басюк Д.І.,
Божук Т.І., Кукліна Т.С., Расулова А.М., Сала-
матіна С.Є, Стельмах О.А., Каурова А.Д., Кова-
ленко К.Ю., Матвєєв В.В., Прокопчук Л.А., Холл К.,
Мітчелл Р., Вольф Е. та ін.

ЦІЛІ СТАТТІ
Провідна роль гастрономії у виборі світових

туристичних дестинацій призвела до зростання
кількості гастрономічних турів та консолідації
окремого ринку гастрономічного туризму. Метою
дослідження є аналіз географії проведення сучас-
них гастрономічних фестивалів в Україні та їхньої
ролі у процесі розвитку гастрономічного туриз-
му.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Всесвітня асоціація гастрономічного туризму
визначає гастрономічний туризм як подорожі з
метою отримання аутентичного досвіду, заснова-
ного на культурі споживання їжі або напоїв;
відкритті унікальних місць та їхньої культури че-
рез національну кухню [2].

Гастрономічний туризм розглядаються як вид
туризму, пов'язаний із ознайомленням з вироб-
ництвом, технологією приготування та дегуста-
цією національних страв та напоїв, а також кулі-
нарними традиціями народів світу.

Національна кухня — це один із важливих
факторів залучення іноземних туристів до краї-
ни. Це й зрозуміло, адже в кулінарному мистецтві
міцно зберігаються національні особливості й
традиції народу, що завжди цікаві представнику
іншої країни.

Гастрономічний туризм також можна вважа-
ти допоміжним інструментом у пізнанні культур-
ної спадщини країн та регіонів світу, оскільки
страви національної кухні є одним із елементів,
що відображають спосіб життя, світогляд, тра-
диції етносів.

У етнографічних дослідженнях зафіксовано,
що українська кулінарія налічує понад 4 тис. ре-
цептів різноманітних страв, зокрема: з м'яса
(особливо свинини), риби, овочів, яєць, молочних
продуктів, борошна тощо. Багато зі страв украї-
нської кулінарії набуло етнічної символіки, яка
визначалася насамперед через усвідомлення ук-
раїнцями окремих страв як своєрідного коду на-
ціональної культури, вписаних до системи етніч-
ної історії. Вони розуміються і як зразки найви-
щих досягнень власного кулінарного мистецтва.

Символічним українським гастрономічним
продуктом є сало, а найбільш популярною стра-
вою національної кухні українського народу —
борщ, який славиться не менше за французькі со-
уси, італійські спагеті чи японські суші. Українсь-
кий борщ має до 50 різновидів, практично в
кожній області його готують за своїм особливим
рецептом: полтавським, волинським, чернігівсь-
ким, галицьким, львівським, селянським, дніпров-
ським. До його складу входить до 20 найменувань
продуктів, які, проходячи комбіновану теплову
обробку, створюють його неповторний багатий
смак та аромат.

Як і будь-яка кухня з багатим історичним ми-
нулим, українська кухня є в значній мірі регіо-
нальною, інтегруючи кулінарні традиції інших
народів. Так, західноукраїнська кухня помітно
відрізняється від східноукраїнської: відчувається
вплив польської кухні на подільську, турецької
кухні на буковинську, угорської на гуцульську та
російської на кухню Слобідської України.

Зазнавши впливу багатьох національних ку-
хонь, з яких запозичено не лише рецепти дея-
ких страв, а й способи обробки і приготування
продуктів, українська кухня змогла зберегти
своєрідність й властивий лише їй колорит, зав-
дяки чому по-праву завоювала визнання у всьо-
му світі.

Наприклад, українському народу здавна відо-
мо приготування варених пиріжків з різною на-
чинкою — вареників. Але їх оригінальний рецепт
був запозичений у турків, які називали їх "дюш-
вар". Ця турецька страва більше схожа на наші
пельмені, але вони настільки сподобались украї-
нцям, що трохи переробивши рецепт, ми вважає-
мо їх однією з найулюбленіших традиційних ук-
раїнських страв [3].
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У 2016 р. Україна увійшла до топ-20 країн із
найсмачнішою в світі кухнею за версією
Yonderbound, однієї з найбільших спільнот про
подорожі у світі, яка організувала опитування
серед своїх користувачів та авторів із проханням
назвати кращі кухні світу. Кажуть, що свій вне-
сок до такого результату зробили саме борщ і ва-
реники [8].

Отже, українська кухня може виступати сут-
тєвим фактором стимулювання туристичних по-
токів. Крім того, останнім часом спостерігається
популяризація та зацікавленість населення кулі-
нарією: телевізійні шоу, кулінарні канали, прове-
дення майстер-класів для професіоналів та ама-
торів, а також дитячі кулінарні школи, що пропо-
нують заклади ресторанного господарства тощо.

Україна здатна запропонувати конкурентос-
проможний турпродукт, пов'язаний саме з гаст-
рономічним туризмом. Набувають популярності
винні тури Закарпаттям, Одеською, Херсонською
та Миколаївською областями. Слід зазначити, що
Україна входить до п'ятірки країн Європи, де вин-
ний туризм має значні перспективи розвитку і є
всесезонним [7].

До найбільш цікавих для туристів гастроном-
ічних турів Україною відносять "Сиро-винний тур
Закарпаттям", "Смачне Закарпаття", "Кулінарне
Закарпаття", "Хмільний Львів", "Полтавські га-
лушки", "Прогулянка по-одеськи", "Фестиваль їжі
у Луцьку і Тунель Кохання" тощо [5].

Згідно з останніми дослідженнями, туристичні
потоки інтенсивно зростають у тих регіонах, де
на основі самобутніх традицій формуються такі
спеціалізовані туристичні продукти, як фестивалі
та народні свята. Саме гастрономічні фестивалі й
свята можуть стати чинником підтримки інтере-
су до гастрономічного туризму, а також додат-
ковим напрямом бізнесу для домашніх госпо-
дарств, невеликих виробників продуктів харчу-
вання, закладів ресторанного господарства. Це,
у свою чергу, сприятиме розвитку національної
економіки.

У 2017 р. в Україні було проведено 94 гастро-
номічний фестивалі та свята (див. табл. 1). З року
в рік їх кількість стрімко зростає. Найбільша їхня
кількість проходила у вересні (20), червні (15),
травній (11), жовтні (11) та серпні (10). Тобто,
найбільш активний сезон проведення таких світ
— це літо й осінь. Серед гастрономічних фести-
валів і свят можемо виділити фестивалі національ-
ної кухні, вуличної та міської їжі; фестивалі, при-
свячені певній страві (борщ, галушки, деруни,
ріплянка, голубці тощо), ягодам (черешня, чорни-
ця, полуниця тощо) та овочам (гарбуз, огірок,
помідор); фестивалі алкогольних напоїв (віскі,
вино, пиво та ін.), меду й солодощів та інші.

Слід відзначити, що існує певна диспропорція
щодо місць проведення гастрономічних фести-
валів — більша їх частина була організована на
Закарпатті (23 фестивалі) та Львівщині (9 фести-

валів), що пояснюється самобутньою культурою
та специфічними кулінарними традиціями цих
регіонів. Серед найвідоміших фестивалів Закар-
паття можна назвати: "Конкурс різників свиней
— гентешів" (с. Геча), "Біле вино" (м. Берегово),
"Червене вино" (м. Мукачево), "Верховинська
яфина" (с. Гукливий), "Угочанська лоза" (м. Ви-
ноградів), "Ужгородська паланчіта" (м. Ужгород),
"Золотий гуляш" (с. Мужієво), "Гуцульська брин-
за" (м. Рахів) та інші.

Ще одним центром гастрономічних фести-
валів та гастрономічного туризму можна по пра-
ву назвати Львів. Щороку у місті Лева проводять
8 гастрономічних фестивалів. Як відомо, основни-
ми об'єктами гастрономічних турів Львова є відомі
кулінарні бренди — пиво, шоколад та кава, які
формують туристичний імідж міста. Тут прохо-
дить Національне свято шоколаду, Фестиваль
крафтового пива та вінілової музики "Craft Beer
& Vinyl Music Festival", "На каву до Львову" тощо.
Також популярною серед туристів є галицька кух-
ня, яка набула поширення у трьох державах (Ук-
раїні, Польщі, Словаччині), що автоматично пе-
ретворює її на міжнародне явище [4].

Серед інших регіонів України за кількістю га-
строномічних фестивалів і свят виділяється Киї-
вська область (12), майже всі з них проходять у
Києві — столиці, економічному, політичному й
культурному центрі нашої держави. Так щороку
в Києві проходить "Kyiv Food and Wine Festival",
Фестиваль Здорової Їжі "Best Food Fest", Фести-
валь "Цукерки та Пундика", Фестиваль солодощів
"SWEETs Fest", "Kyiv Coffe Festival", Фестиваль мо-
розива та інші.

Відсутні дані фестивалі й свята лише в До-
нецькій, Луганській та Черкаській областях. І
якщо розвиток гастрономічного туризму в пер-
ших двох областях гальмується військовими дія-
ми, то незрозумілим є відсутність гастрономічних
фестивалів на Черкащині (хоча тут проводяться
етно-, мото-, музичні та інші фестивалі).

Результати опитування, проведеного серед
асоційованих членів Всесвітньої туристської
організації (ЮНВТО), свідчать про те, що 88,2%
респондентів вважають, що гастрономія є страте-
гічним елементом у визначенні бренду та іміджу
їх туристичних дестинацій [9]. Саме туристичний
бренд та сформований імідж міста (регіону, краї-
ни) дозволяють вигідно позиціонувати себе серед
конкурентів та створити унікальний туристичний
продукт, який приверне увагу потенційних ту-
ристів.

Отже, гастрономічні фестивалі й свята також
можуть зробити значний внесок у формування
туристичного бренду міст (регіонів, країни в ціло-
му). Під час гастрономічних турів туристам ціка-
во не лише відвідати ресторани та ознайомитися
з особливостями національної кухні країни, але
й взяти участь у гастрономічних фестивалях,
відчути атмосферу свята, долучитися до приготу-
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Таблиця 1. Гастрономічні фестивалі та свята в Україні*

№ Області Назва гастрономічного фестивалю або свята Місце проведення 
Дата 

проведення 
1 Вінницька 1. Всеукраїнський фестиваль борщу с. Правилівка Оратівський р-н вересень 
2 Волинська 1. Фестиваль національної кухні м. Луцьк вересень 

2. Фестиваль пива і м’яса в Луцькому замку м. Луцьк вересень 
3. «Lutsk Food Fest» м. Луцьк травень 
4. «Смаковиця по-володимирськи» м. Володимир-Волинський вересень 
5. «З любов’ю до … сала» м. Луцьк жовтень 

3 Дніпропетровська 1. Фестиваль галушки с. Гречане, Петриківський р-н травень 
 

2. Фестиваль кулішу «Смачна традиція козацтва» с. Старі Кодаки, Дніпровський р-н червень 
4 Донецька --------- --------- --------- 
5 Житомирська 1. Фестиваль дерунів м. Коростень вересень 
6 Закарпатська 1. Фестиваль молодого вина «Закарпатське Божоле» м. Ужгород листопад 

2. «Конкурс різників свиней – гентешів» с. Геча січень 
3. «Біле вино» м. Берегово березень 
4. Гастрономічний фестиваль вина та меду «Сонячний 
напій» 

м. Ужгород травень 

5. «Фестиваль ріплянки» с. Колочава червень 
6. «Гуцульська бринза» м. Рахів вересень 
7. «Червене вино» м. Мукачево січень 
8. Фестиваль чорниць «Верховинська яфина» с. Гукливе серпень 
9. «Сливовий леквар» с. Геча серпень 
10. «Золотий гуляш» с. Мужієво жовтень 
11. «Берлибашський бануш» с. Костилівка, Рахівський р-н травень 
12. Фестиваль голубців с. Четфалва липень 
13. Фестиваль тушкованого півня с. Косонь червень 
14. Фестиваль голубців с. Великий Бичків серпень 
15. Фестиваль вина «Угочанська лоза» м. Виноградов травень 
16. Фестиваль Великоберезнянського сиру «Молочна ріка» с. Стужиця, Великоберезнянський 

р-н 
червень 

17. Всеукраїнський фестиваль вареників Гірськолижній курорт «Буковель», 
м. Яремче 

березень 

18. Фестиваль-Ярмарок «Червона черешня» с. Пацканьово, Ужгородський р-н та 
с. Оклі Гедь, Виноградівський 
р-н 

червень 

19. Солодке свято меду в Мукачеві м. Мукачево вересень 
20. «Варишське пиво» м. Мукачево вересень 
21. Фестиваль вина «Sakura Wine» м. Ужгород квітень 
22. Фестиваль «Смажений баранчик» с. Лазещина, Рахівський р-н вересень 
23. Фестиваль млинців «Ужгородська палачінта» м. Ужгород лютий 

7 Запорізька 1. Фестиваль домашньої консервації «Нас не подолати» м. Запоріжжя вересень 
8 Івано-Франківська 1. «Станиславівська мармуляда» м. Івано-Франківськ жовтень 
9 Київська 1. Фестиваль Здорової Їжі «Best Food Fest» м. Київ березень 

2. «Kyiv Food and Wine Festival» м. Київ кінець 
вересень – 
початок 
жовтня 

3. «Вулична їжа» м. Київ, Арт-завод «Платформа» червень – 
серпень 

4. «Борщ Фест» с. Чубинське жовтень 
5. Фестиваль українського крафтового пива «Craft Beer 
Fest!» 

м. Київ жовтень 

6. Фестиваль односолодових віскі «Whisky Dram» м. Київ листопад 
7. Маркет «М’ясний листопад» в «Всі. Свої. Гастрономія» м. Київ листопад 
8. Фестиваль «Цукерки та Пундика» м. Київ листопад 
9. Фестиваль солодощів «SWEETs Fest» м. Київ грудень 
10. Ярмарок «Sweets&Gifts» м. Київ, ТЦ «Глобус» грудень 
11. Фестиваль морозива м. Київ травень 
12. «Kyiv Coffe Festival» м. Київ квітень 

10 Кіровоградська 1. Фестиваль полуниці с. Миронівка червень 
2. День бджоляра с. Виноградівка, Компаніївський р-н серпень 

11 Луганська --------- --------- --------- 
12 Львівська 1. Національне свято шоколаду м. Львів жовтень 

2. «Львів на тарілці» м. Львів червень 
3. Міське свято пампуха м. Львів січень 
4. «На каву до Львова» м. Львів вересень 
5. Свято сиру і вина м. Львів жовтень 
6. «Дні глінтвейну у Львові» м. Львів січень 
7. «Свято Хліба» м. Львів вересень 
8. Фестиваль Глінтвейну с. Славське листопад 
9. Фестиваль крафтового пива та вінілової музики «Craft 
Beer & Vinyl Music Festival» 

м. Львів квітень 
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вання національних страв. Адже цікаві свята й
смачна їжа завжди привертають увагу мандрів-
ників.

Наприклад, фестиваль "Станіславівська мар-
муляда" може сприяти розвитку гастрономічно-
го туризму на Івано-Франківщині. Він є своєрід-
ною мандрівкою в історію міста, що нагадує про
"мармулядову пожежу". За легендою, у 1868 р. на
вулиці Липовій варила господиня сливову марму-
ляду (повидло), та відволіклася на балачки чи то з
сусідкою, чи то з молодим драгуном. Вітер підхо-
пив жаринку, загорівся дах, через годину поже-
жа охопила все середмістя й знищила чверть бу-
динків у Станіславові (таку назву мало місто до
1962 р.). З цієї пожежі почалися кам'яно-цегляна

розбудова міста замість дерев'яної й створення
власної пожежної команди. "Театралізовані госпо-
дарі" свята — пані Зося та драгун Богдан. За ле-
гендою саме через них і трапилася "мармулядова
пожежа".

На початку червня у селі Малий Самбір Коно-
топського району на базі Сумської дослідної
станції садівництва Інституту садівництва Націо-
нальної академії аграрних наук проходить район-
не свято-фестиваль "Віншуємо суницю — першу
ягоду-царицю". За роки роботи ця дослідна стан-
ція садівництва стала відомою далеко за межами
району та області. Однією з культур, над вирощу-
ванням різних сортів і дослідженням якої тут ак-
тивно працюють, є саме суниця. Щорічний фе-

№ Області Назва гастрономічного фестивалю або свята Місце проведення 
Дата 

проведення 
13 Миколаївська 1. Фестиваль вуличної їжі «Брячіна» м. Миколаїв травень 

2. Фестиваль вуличної їжі «НікФест» м. Миколаїв жовтень 
14 Одеська 1. «Таки да, вкусно!» м. Одеса кінець 

квітня – 
початок 
травня 

2. «Свято полуниці» м. Одеса травень 
3. День помідора м. Одеса серпень 
4. «Bolgrad Wine Fest» м. Болград листопад 
5. Фестиваль «Прянощі і радощі» м. Одеса листопад 
6. Фестиваль міської їжі в Зеленому театрі м. Одеса червень 

15 Полтавська 1. Свято Полтавської галушки м. Полтава червень 
2. Свято сала м. Полтава лютий 
3. Фестиваль полуниці м. Кременчук червень 
4. Всеукраїнський полуничний фестиваль-ярмарок 
«Білецьківський край-полуничний рай» 

с. Білецьківка, Кременчуцький р-н червень 

5. «Пливе щука з Кременчука» с. Білецьківка, Кременчуцький р-н липень 
6. «Свято миргородської свині» м. Миргород вересень 
7. Міжнародний гастрономічний фестиваль-квест «Борщик 
у глиняному горщику» 

с. Опішня серпень 

16 Рівненська 1. Гарбузовий фестиваль м. Рівне жовтень 
2. Фестиваль шашлика м. Рівне вересень 
3. Фестиваль їжі «FoodFest.PLAZA» м. Рівне вересень 

17 Сумська 1. Фестиваль «Віншуємо суницю – першу ягоду–царицю» с. Малий Самбір, Конотопський р-н червень 
18 Тернопільська 1. «Галицька дефіляда» м. Тернопіль січень, 

квітень, 
липень, 
жовтень 

2. «Борщ’їв» м. Борщів вересень 
3. Фестиваль коропа «Коропфест» с. Коропець, Монастирський р-н липень 
4. «Вареник і капусняк-fest» м. Збараж травень 

19 Харківська 1. Фестиваль полуниці м. Ізюм червень 
2. «Міський Picnik» м. Харків червень 

20 Херсонська 1. «Український кавун – солодке диво» м. Гола Пристань серпень 
2. «Тышо-Тышо FEST» м. Херсон вересень 

21 Хмельницька 1. «Октоберфест» м. Кам’янець-Подільський жовтень 
2. «Проскурівські смаколики» м. Хмельницький травень 

22 Черкаська --------- --------- --------- 
23 Чернівецька 1. Фестиваль березового соку с. Банилів-Підгірний, 

Сторожинецький р-н 
травень 

24 Чернігівська 1. Фестиваль хліба «Хліб своїми руками» с. Мистецький, хутір Обирок серпень 
2. «Сало-2017» м. Чернігів лютий 
3. Дерун-фест» м. Чернігів квітень 
4. «40-Ух» м. Чернігів серпень 
5. «Його величність, Ніжинський огірок» м. Ніжин вересень 

25 АР Крим ** 1. Фестиваль кримськотатарської національної кухні 
«Хидирлез» 

м. Судак травень 

2. «WineFeoFest» м. Феодосія вересень 
 

Продовження таблиці 1

Примітки:
* Складено авторами на основі аналізу інформації Інтернет-джерел за 2017 р.
** Фестивалі в АР Крим проводилися до окупації півострова військами Російської Федерації.
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стиваль суниці вже став візитною карткою Коно-
топщини та Сумської дослідної станції садівниц-
тва.

Це свято розглядають як потужний інстру-
мент, що може привабити на Конотопщину ту-
ристів не лише з інших регіонів України, але й з
Європи. За словами голови Сумської ОДА, це свя-
то має всі шанси стати брендом Сумщини та до-
помогти залучити інвестиції до регіону.

У 2018 р. на цьому святі спекли найбільший в
Україні полуничний пиріг (43 м 97 см). Його авто-
рами стали співробітники Конотопського профес-
ійного аграрного ліцею. Під час свята цей пиріг
було занесено до Книги рекордів України [6].

Саме такі "родзинки" здатні сформувати гас-
трономічний бренд міста і регіону. Для популя-
ризації розвитку гастрономічного туризму тури-
стичним фірмам слід частіше включати до програм
таких турів гастрономічні фестивалі та свята.

ВИСНОВКИ
Згідно зі звітом "Конкурентоспроможність у

категорії Подорожі та Туризм", у 2017 р. Україна
посіла 88 місце за загальним індексом туристич-
ної конкурентоспроможності серед 136 держав
світу (опустившись на чотири пункти в порівнянні
з 2016 р.) [1].

У перспективі виходом із такого становища є
розвиток саме гастрономічного туризму, оскіль-
ки він сприяє підвищенню конкурентоспромож-
ності туристичної сфери та зростанню туристич-
них потоків до нашої держави. Цей вид туризму
дійсно здатен запропонувати конкурентоспро-
можний туристичний продукт, для якого Украї-
на має всі необхідні ресурси. З цієї причини особ-
ливо важливого значення набувають гастро-
номічні фестивалі та свята, що можуть зробити
гастрономічний тур більш цікавим й насиченим за
своєю програмою, а також сприяти формуванню
туристичного бренду міст, регіонів та країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасній економіці ефективна інвестицій-

на діяльність значною мірою підтримується
завдяки зовнішньому фінансуванню. Оскільки
сучасний розвиток будь-якої країни світу, у
тому числі й України, неможливий без залучен-
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PECULIARITIES OF THE INVESTMENT COOPERATION OF UKRAINE WITH THE EU

У статті досліджено особливості інвестиційного співробітництва між Україною та країнами Європейського Союзу.
Досліджено динаміку, структуру надходжень прямих іноземних інвестицій по країнам та галузям. Визначено основні про-
блеми, що стримують надходження прямих іноземних інвестицій в Україну. Запропоновано заходи щодо покращення
інвестиційного клімату в Україні. Систематизовано комплекс мір щодо поліпшення інвестиційного клімату, у тому числі:
реформування діючого законодавства та реструктурування податкової системи; перегляд системи державних гарантій;
налагодження більш тісного співробітництва з країнами Європейського Союзу; впровадження органів, які будуть займа-
тися безпосередньо моніторингом використання іноземних інвестицій, дослідженням інвестиційного клімату та його по-
кращенням; підвищення інвестиційного іміджу тих галузей, що є надзвичайно перспективними та важливими для еконо-
міки України, але які недостатньо швидко окупаються; впровадження механізму приватизації землі для нерезидентів, що
позитивно відобразиться на можливостях розвитку іноземного інвестування.

Peculiarities of the investment cooperation between Ukraine and the EU countries has been examined in the article. The
dynamics, structure of receipts of foreign direct investments by countries and industries have been examined. The main problems
that delay of receipts of foreign direct investments in Ukraine have been identified, and the actions taken to improve investment
climate in Ukraine have been proposed. Efficient investment activity is largely supported by external financing. Since the
current development of any country in the world, including Ukraine, is impossible without attracting foreign direct investment
from other countries, one of the most important characteristics of the modern world economy is the cross-border transfer of
capital. The European Union is the main investor in the Ukrainian economy, with each passing year the investment flows are
reviving, but there are a number of problems that impede them. Ukraine's development is impossible without attracting
foreign direct investment from other countries. Creating a favorable investment climate is one of the main tasks of the
government of any country regardless of its level of economic development. The complex of measures aimed at improving the
investment climate is systematized: the reform of the current legislation and restructuring of the tax system; review of the
system of state guarantees; establishing closer cooperation with the countries of the European Union; the introduction of
bodies that will directly monitor the use of foreign investment, research into the investment climate and its improvement;
raising the investment image of those industries that are extremely promising and important for the Ukrainian economy, but
which do not pay enough quickly; the introduction of a mechanism for privatization of land for non-residents, which will have
a positive impact on the possibilities of foreign investment development. Among the problems hindering the flow of foreign
investment are political instability and imperfect legislation, the lack of reliable guarantees for foreign investors from changes
in legislation and policy, high tax rates, excessive state interference in the economy, high levels of corruption.

Ключові слова: інвестиції, прямі іноземні інвестиції, інвестиційне співробітництво, Євро-
пейський Союз, інвестиційний клімат.

Key words: investments, foreign direct investments, investment cooperation, the European Union,
investment climate.

ня прямих іноземних інвестицій (ПІІ) з інших
країн, однією з найголовніших характеристик
сучасного світового господарства є транскор-
донне переміщення капіталів. Воно здійснюєть-
ся у вигляді прямого іноземного інвестування
країною-донором країні-реципієнту з метою
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отримання прибутку або
іншого корисного ефекту.
Враховуючи важливість
надходження ПІІ в еконо-
міку, створення сприятли-
вого інвестиційного кліма-
ту є одним із головних зав-
дань уряду будь-якої краї-
ни незалежно від рівня її
економічного розвитку.
Європейський Союз (ЄС) є
головним інвестором в ук-
раїнську економіку, з кож-
ним роком інвестиційні по-
токи пожвавлюються, про-
те існує ряд проблем, що їх гальмують. Тому
питання інвестиційної привабливості нашої
країни стає дедалі актуальнішим і вимагає по-
ступових, але впевнених дій для її покращення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливостям співробітництва між Украї-
ною та ЄС у різних аспектах, у тому числі інве-
стиційному, присвячено багато наукових праць
вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких
Т. Лазоренко, Л. Побоченко, А. Буряк, О. Но-
віцька, Л. Ситар, Н. Черненко, Т. Яхно, З. Ма-
когін, В. Білозубенко та інші. Проте, врахову-
ючи пожвавлення інвестиційних потоків та до-
статньо низький рівень вирішення українським
урядом проблем, що стримують надходження
ПІІ в Україну, особливості інвестиційного
співробітництва з кожним роком стають дедалі
актуальнішими та потребують більш ретельно-
го вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у дослідженні особливо-

стей інвестиційного співробітництва між Украї-
ною та країнами ЄС, у тому числі динаміки та
структури двосторонніх інвестиційних потоків,
а також визначенні основних проблем та шляхів
покращення інвестиційного клімату в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для України надходження іноземних інве-

стицій є надзвичайно важливим для стабілізації
економіки та сприяння розвитку багатьох га-
лузей промисловості. Процес надходження
інвестицій в Україну за період 2010—2018 рр.
відрізняється динамічністю (рис. 1).

Так, до 2014 року в економіку України посту-
пав значний обсяг ПІІ зі 130 країн світу, що харак-
теризувався постійною позитивною тенденцією. І
не дивлячись на тимчасове скорочення надход-

жень ПІІ в Україну (2015—2016 рр.), з початку 2017
року знову починається тенденція до їх зростан-
ня. Значно нижчі обсяги інвестицій в Україну за
останні роки у порівнянні з тенденцією до 2014 р.
пояснюються значними економічними проблема-
ми та невизначеністю, що пов'язана із військовим
конфліктом та політичними змінами, що відбули-
ся у 2013—2014 рр. та продовжуються дотепер. Ці
проблеми призвели також до тенденції згортання
частини власного бізнесу великих компаній (ро-
сійська компанія "Лукойл Україна", голландська
компанія "Shell", угорсько-польська компанія
"Wizz Air Україна" тощо) на ринку України або по-
вного виходу з нього.

Особливе місце в інвестуванні в економіку
України належить ЄС (рис. 1). Хоча за останні
роки у вартісному вираженні надходження ПІІ
з країн ЄС в Україну зменшились, ЄС всеодно
залишається головним інвестором, частка яко-
го складає за весь досліджуваний період більше
двох третин від загального обсягу ПІІ, здійсне-
них країнами світу в українську економіку.

Структура ПІІ за країнами походження
відрізняється низькою варіативністю. Так, у
розрізі країн значно виділяється сімка головних
інвесторів, на які припадає 86,7% від загального
обсягу надходжень капіталу в Україну серед
країн ЄС та 60,9% — серед країн світу (рис. 2).

Лідером серед інвесторів в економіку Украї-
ни як взагалі, так і серед європейських країн, є
Кіпр. Станом на початок 2018 р. його частка
склала 36,4% серед країн ЄС та 25,6% від за-
гального обсягу ПІІ, здійснених країнами світу
в українську економіку. Такий стан речей не є
випадковим, адже Кіпр має найнижчу ставку
податку на прибуток у Європі — 10% та ставку
податку на будь-які пасивні доходи — 0%, а
тому він є дуже привабливою країною для про-
ходження грошових коштів. Друге місце серед
стратегічно важливих інвесторів в економіку
України займають Нідерланди (22,9%). Причи-

Рис. 1. Динаміка надходжень ПІІ в економіку України станом
на 01.01.2010—2018 рр., млн дол. США

Джерело: складено за даними [1].
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ною цього є суттєві пільги, що надаються за-
реєстрованим у них іноземним компаніям, а
тому можна говорити також про певні елемен-
ти офшорності, проте не такі суттєві, порівню-
ючи з Кіпром. Значний обсяг надходження інве-
стицій з Великої Британії (7,9%) та Німеччини
(6,5%) обумовлений тісним торговельним та
технологічним співробітництвом з Україною.
Недостатня диверсифікованість країн-інвес-
торів є значно ризикованою, оскільки в такому
випадку наша країна є надзвичайно залежною
від здійснення політики декількох країн, що є
головними інвесторами, та в разі її зміни може
понести значні втрати.

Розподіл ПІІ в економіці України за вида-
ми діяльності є також недостатньо диверсифі-
кований. За досліджуваний період основні види
діяльності, в які найчастіше спрямовувалися
іноземні інвестиції, не змінилися, відбулися
лише незначні зміни у частці до загального об-

сягу. Станом на 01.01.2018 р. основна частина
надходжень капіталу була зосереджена у про-
мисловості (27,3%) та у фінансовій та страховій
діяльності (26,1%). Більше 13% загального об-
сягу інвестицій було спрямовано на оптову та
роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів, також на операції з неру-
хомим майном (9,7%) та на професійну, науко-
ву та технічну діяльність (5,9%). На інші види
діяльності припало лише 15,6% від загального
обсягу спрямованих інвестицій з країн ЄС (рис. 3).

Проаналізувавши особливості розподілу ПІІ
за видами діяльності можна побачити, що
більшість іноземних інвесторів використовує
вітчизняний ринок в якості плацдарму для отри-
мання швидкого прибутку. Про це говорить
відносно висока частка фінансової і страхової
діяльності та торгівлі, оскільки ці галузі надають
можливість отримання прибутків за рахунок
швидкого обігу переважно без зв'язування
коштів компанії. Одночасно у найменш перспек-
тивну галузь харчової промисловості щодо швид-
кого прибутку — сільське господарство — ПІІ
поступали у незначному обсязі (1,6%). Цей факт
викликає занепокоєність, оскільки навіть зі
збільшенням інвестування у сільськогоспо-
дарські землі в останні роки, їх обсяги залиша-
ються надзвичайно малими, найнижчими у Європі
та одними з найнижчих у світі. І це враховуючи
сприятливе географічне положення України, ви-
соку родючість грунтів та взагалі недостатньо ре-
алізований сільськогосподарський потенціал.

Україна також бере участь у системі світо-
вого інвестування. Проте структура надход-
жень українського капіталу за країнами-отри-
мувачами дуже недиверсифікована. Так, 96,1%
від загального обсягу ПІІ, здійснених Украї-

ною, припадає на ЄС.
Серед країн ЄС пере-
важно всю частину ук-
раїнських інвестицій
акумулює Кіпр (97,4%),
набагато менше — Лат-
вія (1,2%). Зовсім не-
значна частина припа-
дає на всі інші країни ЄС
(1,1%). Основна частина
вітчизняних інвестицій
до Кіпру припадає на
резидентів, що здійсню-
ють операції, що пов'я-
зані з нерухомим май-
ном, а також орендою,
інжинірингом та надан-
ням підприємницьких
послуг, до Латвії — на

Кіпр; 36,4

Нідерланди; 
22,9

Велика 
Британія; 7,9

Німеччина; 
6,5

Франція; 4,9

Австрія; 4,6

Люксембург; 
3,4

Інші країни 
ЄС; 13,3

Рис. 2. Обсяги ПІІ з країн ЄС в економіку
України станом на 01.01.2018 р., %

Джерело: складено за даними [1].
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Джерело: складено за даними [1].
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фінансові установи, до Польщі — на підприєм-
ства торгівлі, ремонту автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого споживання.

Україна має значний потенціал, однак все ж
продовжує займати нижчі позиції міжнародних
рейтингів привабливості, що оцінюють інвестиц-
ійних клімат країни. Проте у 2017 році індекс інве-
стиційної привабливості України досяг максиму-
му з 2010 р. (3,15 бали із 5 можливих). Інвестори,
кажучи про негативні фактори для ведення бізне-
су в Україні, називають головними — безправ'я
перед силовими міністерствами і загроза без-
підставного рейдерства. Серед інших проблем, що
гальмують процес надходження іноземних інвес-
тицій, є політична нестабільність та недосконалість
законодавства, відсутність надійних гарантій для
іноземних інвесторів від зміни законодавства та
політичного курсу, високі податкові ставки, над-
мірне втручання держави в економіку, високий
рівень корупції. Однак в останні роки бізнес та-
кож зауважив певні позитивні зрушення, зокре-
ма, відкриття державних даних, поступову дере-
гуляцію, розвиток електронних сервісів, у тому
числі електронної системи відшкодування ПДВ, а
також ослаблення валютного контролю тощо.

ВИСНОВКИ
Іноземне інвестування відіграє важливу роль

в економіці будь-якої країни, і Україна не є вик-
люченням. Не дивлячись на наявність низки про-
блем, що гальмують процес надходження інозем-
них інвестицій, Україна є надзвичайно перспек-
тивною для вкладення капіталу та робить впев-
нені кроки на шляху покращення інвестиційного
клімату. ЄС є головним інвестором в українську
економіку, але існує ще багато проблем, що по-
требують обов'язкового вирішення для підвищен-
ня інвестиційної привабливості України як для
європейських, так і інвесторів з інших країн. Для
того, щоб підвищити інвестиційний клімат в Ук-
раїні та зробити її більш привабливою в очах іно-
земних інвесторів, необхідно розробити деталь-
ний план на довгострокову перспективу, який би
включав в себе комплекс мір щодо поліпшення
інвестиційного клімату, у тому числі: реформу-
вання діючого законодавства та реструктуруван-
ня податкової системи; перегляд системи держав-
них гарантій; налагодження більш тісного співро-
бітництва з країнами ЄС, що поки не є активни-
ми інвесторами в економіку України з метою
мінімізації ризиків від зміни політик основних
країн-донорів; впровадження органів, які будуть
займатися безпосередньо моніторингом викори-
стання іноземних інвестицій, дослідженням інве-
стиційного клімату та його покращенням; підви-
щення інвестиційного іміджу тих галузей, що є

надзвичайно перспективними та важливими для
економіки України, але які недостатньо швидко
окупаються (у тому числі сільське господарство);
впровадження механізму приватизації землі для
нерезидентів, що позитивно відобразиться на
можливостях розвитку іноземного інвестування.
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У статті розглянуто методологічні підходи до визначення конкурентоспроможності банківської системи, проаналізова-
но стан банківської системи України на сучасному етапі, а також проведено порівняльний аналіз з банківськими системами
країн ЄС. Запропоновано основні шляхи розвитку та зміцнення конкурентоспроможності вітчизняної банківської системи.
Для розв'язання проблем, що гальмують розвиток банківської системи України та знижують її конкурентоспроможність у
порівнянні з банківськими системами країн світу та ЄС, на основі існуючих пропозицій, запропоновано здійснити такі захо-
ди: розширити інституційну мережу комерційних банків в регіонах; розробити механізм розмежування банківських і урядо-
вих фінансів для зменшення кредитування державних підприємств та розширення кредитної лінії для приватного сектору;
ввести в практику закордонний досвід щодо програм ризик-менеджменту банківської діяльності для зменшення ризикова-
ності операцій; забезпечити умови для створення діючого фінансового ринку для розширення банківської діяльності в на-
пряму менш ризикових операцій для зниження сукупної збитковості активів банків; розширити спектр банківських послуг
для приватних та корпоративних клієнтів з обслуговування рахунків, систем електронного банкінгу на основі сучасних тех-
нологій та обладнання; розвивати методологію контролювання банківської діяльності на основі моніторингу діяльності
окремих банків; адаптувати національне законодавство до вимог світового у контексті регулювання банківської діяльності.

Considered in the article the methodological approaches to the definition of the banking system competitiveness, the banking
system at present was analyzed and comparative analysis with the banking systems of the selected EU countries was conducted.
The basic ways of developing and strengthening the competitiveness of the domestic banking sector are offered. Competitiveness
of the banking system is a complex concept. It is necessary to consider methods of assessing competitiveness as a set of indicators
that demonstrate the competitive advantages of the banking system of the country compared with competing systems. The factors
of the competitiveness of the banking system include state regulation of the industry, policy in the field of banking, the state of the
real sector of the economy. To evaluate the influence of factors on the banking system can be on the following indicators:
competitiveness of the country in the world based on the position of the country in the economic ratings of world organizations
and international rating agencies; studying the state and dynamics of the nominal and real gross domestic country and the pace of
its change; study of the state and dynamics of inflow of investments into the country; determination of the share of assets and
capital of the banking system of the country in the world banking system. To determine the internal state of the banking system of
the country, the following indicators are used: the volume of assets, liabilities and capital of the banking system; the share of the
public sector in the capital of the banking system; share of foreign capital in the statutory fund of banks; the ratio of assets of the
banking system to its liabilities; financial result of the banking system activity; capitalization of the banking system; structure of
assets and liabilities of the banking system; indicators of market concentration; economic norms of banks activity; indicators of
liquidity of bank capital; return on assets and capital of the banking system. Implementation of the complex of state reforms,
reduction of tax and regulatory pressure on banking institutions, implementation of weighted monetary and monetary policy
will be an impetus for the withdrawal of the banking system of Ukraine from a crisis situation.

ВСТУП
В умовах сучасного етапу реформування та

розвитку ринкових інститутів у державі стра-
тегічна спрямованість України на інтеграцію в

Ключові слова: банк, банківська система, конкурентоспроможність, капітал, ліквідність,
економічні нормативи діяльності банків.

Key  words: bank, banking system, competitiveness, capital, liquidity, regulatory ratios for banks.

політичний та економічний простір Європейсь-
кого Союзу завдає значний вплив на стратегію
та тактику створення ефективних діючих ме-
ханізмів у усій економіці країни, зокрема і у
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банківській сфері. Як центральна ланка, що
пов'язує в єдине ціле фінансовий, кредитний, а
також інвестиційний ринки, банківська сфера
забезпечує регулювання грошової маси через
акумуляцію і вивільнення грошових коштів,
необхідних для ведення бізнесу та функціону-
вання національної економіки, а відтак вплив
на неї європейського досвіду ведення банківсь-
кої діяльності призведе до суттєвих змін у
фінансовій системі України в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі питання розвитку економіки Украї-
ни, такі як теоретичні та прикладні аспекти роз-
витку банківської системи України, а також пи-
тання, присвячені окремим аспектам підвищен-
ня конкурентоспроможності банківської сис-
теми, розглядаються в роботах таких зару-
біжних та вітчизняних авторів, як Т. Гірченко,
В. Зражевский, А. Кузнєцова, В. Міщенко,
В. Стельмах, Л. Стрельбицька,   М. Стрельбиц-
кий, О. Прімєрова, Р. Фатхутдінов тощо. Разом
з тим, питання ефективного розвитку банківсь-
кої системи з урахуванням євроінтеграційних
процесів України залишаються не досить до-
слідженими, а формування цілісного методо-
логічного апарату для оцінки конкурентоспро-
можності банківської системи з урахуванням
складності та взаємопроникнення банківської
системи до інших систем в економіці належить
до відкритих питань дослідників [1].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є оцінка конкурентос-

проможності банківської системи України в
контексті інтеграції в ЄС.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Узагальнюючи теоретичні підходи до визна-
чення "конкурентоспроможності банківської
системи", можна констатувати, що це є ефек-
тивність такої системи, яка виявляється в її
здатності конкурувати з банківськими система-
ми розвинутих країн як на національному, так
і на зарубіжних ринках. Оскільки конкуренто-
спроможність є комплексним поняттям, не-
обхідно розглядати методи оцінки конкурен-
тоспроможності, як комплекс показників, що
демонструють конкурентні переваги банківсь-
кої системи країни у порівнянні з конкурую-
чими системами.

Узагальнюючи наукові погляди вчених, зок-
рема В. Зражевського [1] та А.Аветисян [2],
можна виокремити декілька груп факторів, що

формують у цілому можливості до нарощуван-
ня потенціалу банківської системи, а також
засади до підвищення її конкурентоспромож-
ності у порівнянні з банківськими систем роз-
винених країн світу. До таких належать: фак-
тори мегарівня (стосуються, насамперед, ста-
ну світового господарства в цілому, а також
світового ринку банківських послуг); мікро-
рівневі фактори (рівень конкуренції банківсь-
ких установ, загальний попит на послуги
банків); внутрішні фактори (фінансова надій-
ність банків, фінансові результати діяльності
установ у галузі, їх інвестиційна та кредитна
діяльність, досвід роботи на банківському рин-
ку, спектр послуг, що надаються банками, а
також репутація національних банків всередині
країни і за кордоном).

До факторів конкурентоспроможності бан-
ківської системи, на які держава може вплива-
ти прямо, відносяться насамперед державне
регулювання галузі, політика в галузі банківсь-
кої діяльності стан реального сектору еконо-
міки, який є основним споживачем банківських
послуг, показники ВВП, рівень інфляції, став-
ка рефінансування, стан розвиненості ринку
інвестування та ринку цінних паперів тощо.
Оцінити вплив факторів мегарівня на банківсь-
ку систему можна за такими показниками: кон-
курентоспроможності країни у світі на основі
позицій країни в економічних рейтингах світо-
вих організацій та міжнародних рейтингових
агентств, зокрема, індексах глобальної конку-
рентоспроможності, процвітання, економічної
свободи тощо; дослідження стану та динаміки
номінального і реального ВВП країни та темпів
його зміни; дослідження стану та динаміки над-
ходження інвестицій в країну; визначення час-
тки активів та капіталу банківської системи
країни в світовій банківській системі.

У визначенні впливу чинників макросередо-
вища на конкурентоспроможність банківської
системи країни доцільно використовувати такі
показники: відношення активів/пасивів банкі-
вської системи у ВВП; рівень інфляції та його
динаміка; облікова ставка НБУ та ставка рефі-
нансування; частка банківського сектору в за-
гальному обсязі відтоку капіталу з країни
тощо.

Для визначення внутрішнього стану бан-
ківської системи країни використовуються такі
показники: абсолютні показники обсягів
активів, пасивів та капіталу банківської систе-
ми; частка державного сектору в капіталі бан-
ківської системи; частка іноземного капіталу в
статутному фонді банків; відношення активів
банківської системи до її пасивів; фінансовий
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результат діяльності банківської системи;
співвідношення капіталу банківської системи
до її активів (капіталізація банківської систе-
ми); структура активів і пасивів банківської си-
стеми; показники ринкової концентрації; еко-
номічні нормативи діяльності банків; показни-
ки ліквідності банківського капіталу: показни-
ки миттєвої (Н4), поточної (Н5) та коротко-
строкової ліквідності (Н6); рентабельність ак-
тивів та капіталу банківської системи.

Застосовані в комплексі, усі ці показники
дозволили отримати всебічне уявлення про
стан конкурентоспроможності банківської си-
стеми України та дали змогу оцінити її конку-
рентні позиції у порівнянні з країнами ЄС. Міс-
це України у світовій економіці характеризує
найбільш повно положення в міжнародних рей-
тингах, що наведено в таблиці 1.

 За даними таблиці 1 можна побачити, що
Україна займає позицію набагато нижче за
країни ЄС, що свідчить про недостатню конку-
рентоспроможність держави на зарубіжних
ринках. За рейтингом економічної свободи, що
зокрема пов'язана з доступністю іноземного
капіталу на ринки національних держав, Украї-
на має дуже низьку спроможність конкурува-
ти з країнами ЄС, внутрішні ринки яких є більш
відкритими до обороту іноземного капіталу, а
також більш інвестиційно привабливими. За
фактичним обсягом ВВП України є більшим за
ВВП Естонії, Словенії та Хорватії, однак, на
противагу динаміці ВВП цих країн, має стабіль-
ну тенденцію до зниження, що характеризує
негативні процеси в економіці України. ВВП
Німеччини, Швейцарії та Нідерландів більш,
ніж у 5 разів більше за обсяги ВВП України, що
демонструє значний розрив між економіками
високорозвинених країн-лідерів Європи та Ук-
раїни.

Одним з факторів, що зумовили такий роз-
рив, є велика інфляція, що спостерігається в
Україні [6]. В порівнянні з країнами ЄС, інфля-
ція в яких не перевищує 3—6 %, що є нормаль-
ним рівнем в умовах посткризового періоду,
який ще досі дається в знаки в світовій еко-
номіці, Україна має показники, що вдесятеро
перевищують ці значення. В 2015 році інфляція
в Україні досягла свого максимуму за період з
2011 року, досягнувши в середньому за рік по-
казника в 38,4%, однак, вже в 2016 році уряду
вдалось стабілізувати її на рівні 14,2%, що
однак, також є досить високим. У порівнянні з
від'ємним рівнем інфляції в Швейцарії у 2012,
2014—15 роках, що демонструє зростання еко-
номіки країни, рівень інфляції в Україні є до-
сить високим, що негативно впливає на конку-

рентоспроможність країни на міжнародних
ринках.

Одним з головних показників, що демонст-
рує державний макроекономічний вплив на
банківську систему є ставка рефінансування
Центрального Банку, яка показує встановлені
відсотки по кредитам, надаваним банками один
одному [7]. Величина ставки рефінансування в
ЄЦБ у 2016 році досягла свого історичного
мінімуму, зупинившись на 0%, а ставка рефінан-
сування в Швейцарії має від'ємне значення, що
зумовлене намаганням Центрального Банку
Швейцарії стимулювати економіку країни.

На початок 2017 року НБУ було встановле-
но ставку рефінансування 14%, що є досить ви-
соким значенням, однак, оскільки політика ут-
римання інфляції уряду спрямована саме на
регулювання її ставкою рефінансування, зде-
шевлення кредитних ставок комерційних банків
експертами НБУ не прогнозується. В цілому,
можна побачити, що конкурентоспроможність
України за вищеозначеними показниками є до-
сить невисокою, що не дозволяє економіці краї-
ни конкурувати з економіками інших держав,
а отже, і зменшує конкурентоздатність бан-
ківської системи України на світовому ринку
банківських послуг.

Масштаб банківської системи характеризу-
ють насамперед обсяги активів банківської си-
стеми. За даними таблиці 2, можна побачити,
що в 2015 році за кількістю банків Україна за-
микає п'ятірку країн-лідерів, поступаючись
Німеччині, Польщі, Австрії та Швейцарії. А за
сукупними активами банківської системи має
один з найнижчих показників поруч з Хорва-
тією, Естонією та Словенією. Це свідчить про
те, що Україна має досить багато маленьких
банків, які недостатньо капіталізовані та не
мають значних обсягів кредитування.

За загальною кількістю банківських установ
у розрахунку на 100 000 осіб Україна значно

Індекси та 
рейтинги 

Глобальної 
конкуренто-

спроможності 

Економічної 
свободи 

Легкості 
ведення 
бізнесу 

Україна 81 (4,1) 150 (51,9) 76 
Швейцарія 1 (5,9) 4 (81,7) 33 
Нідерланди 4 (5,7) 17 (76,2) 32 
Німеччина 5 (5,7) 25 (74,2) 20 
Австрія 18 (5,2) 32 (71,8) 22 
Естонія 29 (4,8) 7 (78,8) 12 
Польща 39 (4,6) 45 (68,5) 27 
Чехія 31 (4,8) 24 (74,2) 30 
Словенія 48 (4,5) 64 (64,8) 37 
Хорватія 74 (4,2) 92 (61,0) 51 

Таблиця 1. Місце України та країн Європи
в рейтингах міжнародних економічних

організацій за 2017 рік

Джерело: складено за даними джерела [3—5].
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випереджає більшість європейських країн, що
свідчить про високу забезпеченість українсь-
кого ринку банківськими послугами, що демон-
струє, що банківська система України за мас-
штабами здатна конкурувати з банківськими
системами країн ЄС з середнім рівнем розвит-
ку.

Таким чином, можна побачити, що масшта-
би банківської системи України в порівнянні з
країнами Європи є досить великими, кількість
банківських установ та банкоматів є високою,
що дає поштовх до підвищення конкуренто-
спроможності банківської системи України.

Внутрішнє становище всередині банківської
системи характеризується насамперед показ-
никами капіталу, що були розроблені в рамках
МВФ та прийняті країнами світу в рамках "Ба-
зельських угод". Найбільш показовими з них є
нормативи капіталу — відношення регулятив-
ного капіталу на зважені за ризиками активи
(коефіцієнт адекватності регулятивного капі-
талу) та коефіцієнт достатності регулятивно-
го капіталу.

Іншими показниками ефективності діяль-
ності банківської системи є нормативи рента-
бельності — дохідність банківських активів,
дохідність акціонерного капіталу, а також по-
казника капіталізації банківської системи як
відношення сукупного капіталу банківської
системи до сукупних активів.

За даними МВФ [6] можна побачити, що
норматив адекватності регулятивного капіта-
лу не досягав критичного значення, встановле-
ного МВФ (менше 10%), хоча банківська систе-
ма України і має значення, близьке до критич-
ного рівня. Найбільше значення нормативу
адекватності регулятивного капіталу має Есто-
нія — більше 30 %, а також Нідерланди та Хор-
ватія — більше 20 %. Значення показника для
України в порівнянні з іншими країнами є най-
нижчим, що демонструє недостатній обсяг ре-
гулятивного капіталу, зваженого на обсяг ри-

зикованих активів. Тобто операції з високим
ризиком, які провадить банк, є лише мінімаль-
но забезпеченими на випадок настання збитків
від такої діяльності.

Достатність регулятивного капіталу визна-
чає міцність банківської системи з точки зору
регулятора. Нормативне значення показника
має бути не менше 6—8% для того, щоб банк
вважався платоспроможним, а банківська сис-
тема стійкою до зовнішніх впливів і коливань.

Динаміка нормативу достатності регулятив-
ного капіталу демонструє, що Україна має по-
казник найменший серед розглянутих країн,
але не досягає критичного значення. Так само,
найміцнішою за цим показником є банківська
система Естонії, а також Хорватії та Нідер-
ландів.

Кредитний і депозитний ринки в Україні є
досить розвиненими і займають частку ВВП
відповідно 40% і 60% у 2016 році, що демонст-
рує значний попит на кредитні ресурси та по-
слуги розміщення капіталу в банках. Однак, від-
соткові ставки за кредитами в Україні в 10 разів
перевищують ставки країн ЄС, а депозитні — у
8 разів, хоча і мають тенденцію до зниження в
останні 5 років. Це зумовлює зменшення об-
сягів кредитів та депозитів через політику НБУ
з наближення відсоткових ставок по депозитам
до європейських. Збитковість активів (-12,5%)
та капіталу (-122,2%) БС України в 2016 році
відносно загально європейського рівня прибут-
ковості в 1,5% відображає значні проблеми, з
якими зіштовхнулась БС України. За показни-
ком капіталізації БС (9,8%), Україна перевищує
середнє значення по ЄС (8,2%), але поступаєть-
ся середньосвітовому — 10,1%, що зумовлено
високою капіталізацією банків Китаю та США.

Таким чином, можна прийти до висновку,
що конкурентоспроможність БС України за
розглянутими показниками є досить низькою
порівняно з країнами ЄС. Щодо ефективності
діяльності банківської системи, то БС України

Країна 
Кількість 
банків, од. 

Сукупні активи,  
млн дол. США 

Зміна 
сукупних 
активів, % 

Австрія 629,0 1056,7 -2,05 
Хорватія 34,0 57,6 1,90 
Чехія 59,0 199,2 9,66 
Естонія 39,0 23,3 5,64 
Німеччина 1701,0 6954,9 -1,52 
Нідерланди 99,0 2527,7 -0,04 
Польща 662,0 376,4 4,32 
Словенія 19,0 40,4 -2,45 
Швейцарія 275,0 2904,2 -0,51 
Україна 117,0 59,4 0,15 

Таблиця 2. Показники масштабу банківської системи України та країн Європи у 2015 році

Джерело: складено за даними джерела [6].
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знаходиться на рівні, наближеному до країн,
що останніми ввійшли до ЄС, такі як Хорватія,
Чехія та Словенія. Однак велика кількість про-
блем, таких як недостатня капіталізація банків,
ризикованість операцій, невисока надійність
малих банків і потужна концентрація банківсь-
ких активів потребує вирішення, перш ніж БС
України зможе в повній мірі конкурувати з бан-
ківськими системами країн ЄС.

Через зазначені проблеми, особливо такі, як
проблемні кредити, відмивання грошей тощо,
щороку велика кількість банків у банківському
секторі країни реорганізовується, переводить-
ся на режим фінансового оздоровлення або
ліквідується через неплатоспроможність. Такі
процеси свідчать про те, що наведені проблеми
заважають підвищенню конкурентоспромож-
ності банківського сектора української еконо-
міки, гальмують його розвиток, а отже, і еко-
номічне зростання країни загалом.

Для розв'язання цих та інших проблем, що
гальмують розвиток банківської системи Ук-
раїни та знижують її конкурентоспроможність
у порівнянні з банківськими системами країн
світу та ЄС, на основі існуючих пропозицій [8],
пропонується здійснити такі заходи:

1. Розширити інституційну мережу комер-
ційних банків в регіонах. Таким чином відбу-
деться наближення банківських послуг до спо-
живачів та стимулювання попиту на такі послу-
ги і підвищення операційних доходів банків,
необхідних для забезпечення діяльності банків
та зменшення збитків попередніх періодів.

2. Розробити механізм розмежування бан-
ківських і урядових фінансів для зменшення
кредитування державних підприємств та роз-
ширення кредитної лінії для приватного секто-
ру, який потребує кредитних ресурсів для ви-
робництва додаткового продукту і стимулю-
вання розвитку економіки. Оскільки саме
приватний сектор забезпечує створення додат-
кової вартості, необхідність покращення умов
надання кредитів для підприємств є одним з чин-
ників розвитку економіки України в цілому.

3. Ввести в практику закордонний досвід
щодо програм ризик-менеджменту банківської
діяльності для зменшення ризикованості опе-
рацій.

4. Забезпечити умови для створення діючо-
го фінансового ринку для розширення бан-
ківської діяльності в напряму менш ризикових
операцій для зниження сукупної збитковості
активів банків.

5. Продовжити політику НБУ з реоргані-
зації, об'єднання та ліквідації проблемних
банків [9].

6. Розширити спектр банківських послуг
для приватних та корпоративних клієнтів з об-
слуговування рахунків, систем електронного
банкінгу на основі сучасних технологій та об-
ладнання.

7. Розвивати методологію контролювання
банківської діяльності на основі моніторингу
діяльності окремих банків. Проведення стрес-
тестів банківської системи для виявлення і
швидкого реагування на проблеми в діяльності
окремих банках та в галузі в цілому.

8. Адаптувати національне законодавство
до вимог світового у контексті регулювання
банківської діяльності, що забезпечить уніфі-
кацію процедур банківського нагляду та за-
провадження іноземного досвіду контролю за
діяльністю банків в Україні.

ВИСНОВКИ
Проведення централізованої збалансованої

політики з покращення клімату в банківській
систему України призведе до розвитку бан-
ківських установ, розширення ринку банківських
послуг, стимулювання попиту на них і отриман-
ня банками доходів, необхідних для подолан-
ня наслідків кризи та непідготовленості банків-
ської системи України до викликів національ-
ної економіки. Впровадження в дію комплексу
державних реформ, зменшення податкового
та нормативно-правового тиску на банківські
установи, проведення виваженої монетарної та
валютної політики стане поштовхом до виходу
банківської системи України із кризового ста-
новища, в якому вона знаходиться наразі. Та-
ким чином буде закладено основи для підви-
щення ефективності банківської діяльності, а
також підвищення конкурентоспроможності
банківської системи України в контексті її
євроінтеграційних намірів.
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Оподаткування сільськогосподарських

підприємств є доволі складним питанням для
фіскальної служби України. В умовах євроін-
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У статті розглянуто систему податкового навантаження на аграрні підприємства України: ставки податку, меха-
нізми та види податків, які повинні сплачувати сільськогосподарські підприємства. Проаналізовано методи та інстру-
менти податкового регулювання в аграрному секторі та їх поступову зміну за останні декілька років. Також у статті
визначено особливості та окреслено основні проблеми оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні,
побудовано схематичне зображення змін спеціального режиму в оподаткуванні до і після 2017 року, наведено аль-
тернативні шляхи підтримки сільськогосподарських товаровиробників державою за допомогою программ фінансо-
вої підтримки.

Постійні зміни податкового законодавства та суттєва частка у структурі витрат сільськогосподарських
підприємств коштів на сплату податків зумовлюють особливу важливість оптимального рішення при виборі системи
оподаткування. Досліджено теперішній стан системи оподаткування аграрних підприємств та наслідків підвищення
податкового тягаря для платників IV групи єдиного податку.

The article deals with the system of tax burden on agrarian enterprises of Ukraine: tax rates, mechanisms and types
of taxes to be paid by agricultural enterprises. The methods and instruments of tax regulation in the agrarian sector and
their gradual change over the last few years have been analyzed. The article also describes the features and outlines the
main problems of taxation of agricultural enterprises in Ukraine, draws a schematic picture of the changes of the special
regime in taxation before and after 2017, provides alternative ways of supporting agricultural commodity producers
through subsidies programs.

Permanent changes in tax legislation and a significant share in the structure of agricultural enterprises' expenditures
on payment of taxes give rise to the special importance of an optimal solution when choosing a system of taxation. The
present state of the system of taxation of agrarian enterprises and the consequences of increasing the tax burden for
taxpayers of the IV group of the single tax is investigated.

Taxation of agricultural enterprises is sufficiently a stumper for fiscal service of Ukraine. In the conditions of euro
integration and globalization the Ukrainian legislate on gradually forces to bring norms over of tax law to the European
norms and standards, that in turn will result in reduction and restructuring of support agrarian to the sector of economy
from the side of the state. But it should be noted that agriculture shows the basic component of national economy, it
allows to form peremptory principles of maintenance of sovereignty of the state - food and, in certain limits, economic,
ecological security, provides development of the technologically constrained industries of national economy and forms
socio-economic bases of development of rural territories.

Ключові слова: єдиний податок для аграріїв, сільське господарство, оподаткування,
фіскальна служба, реформування, інновації.
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теграції та глобалізації українське законодав-
ство поступово змушене приводити норми по-
даткового законодавства до загальноєвро-
пейських норм і стандартів, що в свою чергу
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приведе до зменшення та реструктуризації
підтримки аграрного сектору економіки з боку
держави. Але слід зазначити, що сільське гос-
подарство є системоутворюючою складовою
національної економіки, це дозволяє сформу-
вати безапеляційні засади збереження суверен-
ності держави — продовольчу та, у визначених
межах, економічну, екологічну безпеку, забез-
печує розвиток технологічно пов'язаних галу-
зей національної економіки та формує соціаль-
но-економічні основи розвитку сільських тери-
торій.

В умовах сьогодення для України особливо
актуально постає питання розробки інновацій-
ного механізму, який би визначав нові дієві та
ефективні принципи оподаткування для сільсь-
когосподарських товаровиробників. Розробка
державного регулювання аграрного сектора
економіки через систему оподаткування у всі
часи була актуальною, оскільки сільське гос-
подарство є достатньо складною сферою ви-
робництва, управляти якою за допомогою пря-
мих методів непросто, виникає необхідність
застосовувати податкові механізми. Державне
регулювання вищезазначеної галузі через опо-
даткування дозволяє сільськогосподарським
підприємствам отримати за допомогою подат-
кових пільг, податкових преференцій мож-
ливість здійснювати свою діяльність у більш
сприятливих умовах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанню оподаткування аграрного секто-
ра економіки України присвячено праці бага-
тьох вітчизняних науковців, а саме: І. Шепель-
та, Н. Мацелюх, С. Тимошенко, Ю. Якубенко,
Ю. Єгорова [4], та ін. Більшість праць спрямо-
вана на виявлення загальних норм щодо опо-
даткування сільськогосподарських підпри-
ємств. Проблема аграрного сектору економі-
ки України постає постійно з моменту прого-
лошення її незалежності. Оскільки сільське
господарство є запорукою національної безпе-
ки в продовольчій сфері, запровадження ефек-
тивної системи оподаткування для нього є го-
строю проблемою з огляду на постійну зміну.
Тому систематичний аналіз змін в методах опо-
даткування аграрного сектору є актуальним у
будь-який час.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є висвітлення особли-

востей оподаткування сільськогосподарських
підприємств України на сучасному етапі. Зав-
дання публікації полягає у з'ясуванні питання

щодо перспектив та альтернативних пошуків
оптимізації оподаткування для аграрних
підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

З 1 січня 2015 р. вступила в дію нова подат-
кова реформа, яка відобразила свій вплив у
тому числі і на аграрний сектор України. Для
сільського господарства замість фіксованого
сільськогосподарського податку запровадже-
но єдиний податок для платників четвертої гру-
пи. Сучасні фінансисти та науковці акцентуть
увагу на тому що, ці зміни досить формальні:
відбулося формальне включення фіксованого
сільськогосподарського податку до складу
єдиного податку. Самі правила оподаткування
сільськогосподарських товаровиробників май-
же не змінилися [5].

Аграрний сектор будь-якої країни потребує
певної підтримки зі сторони держави через такі
фактори, як: трудомісткість, сезонність вироб-
ництва та забезпечення продовольчої безпеки.
Одним із засобів опосередкованої державної
підтримки виступає оподаткування. У систему
податкового стимулювання аграрного сектору
входив запроваджений з 1999 р. по 2015 р.
фіксований сільськогосподарський податок
(тепер єдиний податок 4-ої групи оподаткуван-
ня), спеціальний режим в оподаткуванні діяль-
ності сільськогосподарських підприємств, що
діяв до 2017 р. та компенсація заходів аграріям,
що працюють за спрощеною системою оподат-
кування [3].

На нашу думку, такі регулятивні заходи да-
вали змогу аграріям вийти з "тіні" та почати
сплачувати податки в повному обсязі, що в
свою чергу давало позитивний ефект у вигляді
збільшення обсягу податкових надходжень.
2018 рік вніс свої корективи в систему оподат-
кування "єдинників", але великих змін цього
разу не сталося, їх можна вважати косметич-
ними або уточнюючими.

Відповідно до Податкового кодексу Украї-
ни (далі — ПКУ) об'єктом оподаткування
сільськогосподарських підприємств, які вхо-
дять до IV групи єдиного податку є площа сіль-
ськогосподарських угідь (ріллі, пасовищ, сіно-
жатей та багаторічних насаджень) та/або зе-
мель водного фонду (внутрішніх водойм,
ставків, озер, водосховищ), що перебувають у
власності сільськогосподарського товарови-
робника або надані йому в користування, у т. ч.
на умовах оренди [1]. Базою оподаткування
податком для платників IV групи — сільсько-
господарських товаровиробників — є норма-



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 20, 2018

39

тивна грошова оцінка одного гектара сільсько-
господарських угідь (ріллі, пасовищ, сіножатей
та багаторічних насаджень). При цьому врахо-
вують коефіцієнт індексації, який визначаєть-
ся на 1 січня базового податкового року (відпо-
відно до порядку, встановленого п. 2921.2 ПКУ)
[2]. Для перебування на єдиному податку
IV групи потрібно, щоб виконувалися такі ви-
моги:

— наявність земельних ділянок відповідно-
го призначення;

— частка продукції сільськогосподарсько-
го виробництва за попередній податковий
(звітний) рік не повинна бути меншою 75 від-
сотків.

З 1 січня 2017 р. ставки єдиного податку для
платників IV групи збільшені більш ніж на 15 %
і наразі мають такі значення:

— для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі,
сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських
зонах і на поліських територіях, а також
сільгоспугідь, які знаходяться в умовах закри-
того грунту) — 0,95;

— для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташо-
ваних у гірських зонах та на поліських терито-
ріях — 0,57;

— для багаторічних насаджень (крім бага-
торічних насаджень, розташованих у гірських
зонах та на поліських територіях) — 0,57;

— для багаторічних насаджень, розташова-
них у гірських зонах та на поліських терито-
ріях — 0,19;

— для сільгоспугідь, які знаходяться в умо-
вах закритого грунту, — 6,33 [1].

У 2015—2016 рр. ставки податку мали тро-
хи інші значення:

— для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі,
сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських
зонах та на поліських територіях, а також ріллі,
сіножатей і пасовищ, що перебувають у влас-
ності сільськогосподарських товаровироб-
ників, які спеціалізуються на виробництві (ви-
рощуванні) та переробці продукції рослинниц-
тва на закритому грунті, або надані їм у корис-
тування, у т. ч. на умовах оренди) — 0,81;

— для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташо-
ваних у гірських зонах та на поліських терито-
ріях — 0,49;

— для багаторічних насаджень (крім бага-
торічних насаджень, розташованих у гірських
зонах та на поліських територіях) — 0,49;

— для багаторічних насаджень, розташова-
них у гірських зонах та на поліських терито-
ріях — 0,16;

— для земель водного фонду — 2,43;
— для ріллі, сіножатей і пасовищ, що пере-

бувають у власності сільськогосподарських
товаровиробників, які спеціалізуються на ви-
робництві (вирощуванні) та переробці про-
дукції рослинництва на закритому грунті, або
надані їм у користування, у т. ч. на умовах орен-
ди, — 5,4 [1].

Підвищення ставок оподаткування є пози-
тивним кроком щодо відновлення фіскальної
функції цього податку, поновлення місцевих
бюджетів. Базою оподаткування єдиним по-
датком 4-ї групи для сільськогосподарських
товаровиробників — платників цього податку
щодо земель водного фонду (внутрішніх во-
дойм, озер, ставків, водосховищ) є норматив-
на грошова оцінка одиниці ріллі по області, з
урахуванням коефіцієнта індексації, визначе-
ного за станом на 1 січня базового податко-
вого (звітного) року відповідно до порядку,
встановленого Податковим Кодексом Украї-
ни [2]. Як вже зазначалося вище, базою опо-
даткування для єдиного податку IV групи є не
просто земля, а саме її нормативна грошова
оцінка, на яку впливає індексація. Відповідно
до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ "Пе-
рехідні положення" ПКУ зі змінами деяких
законодавчих актів України щодо забезпечен-
ня збалансованості бюджетних надходжень у
2018 році, грошової оцінки (коефіцієнт індек-
сації).

Платники єдиного податку IV групи звіль-
нені від сплати таких податків:

— податок на прибуток підприємств;
— податок на доходи фізичних осіб у час-

тині доходів (об'єкта оподаткування), що отри-
мані в результаті господарської діяльності
платника єдиного податку I—III груп (фізич-
ної особи) та оподатковані згідно з ПКУ;

— податок на додану вартість (далі — ПДВ)
з операцій з постачання товарів, робіт та по-
слуг, місце постачання яких розташоване на
митній території України, крім ПДВ, що спла-
чується фізичними та юридичними особами, які
обрали ставку єдиного податку, визначену пп.
1 п. 293.3 ст. 293 ПКУ, а також що сплачується
платниками єдиного податку IV групи;

— податок на майно (у частині земельного
податку), крім земельного податку за земельні
ділянки, що не використовуються платниками
єдиного податку I—III груп для провадження
господарської діяльності та платниками IV гру-
пи для виробництва сільськогосподарської
продукції;

— рентна плата за спеціальне використан-
ня води платниками IV групи [1].

До 2017 року діяла ще одна преференція з
боку держави для аграрїїв, а саме спеціаль-
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ний режим, сутність якого полягає в тому, що
позитивна різниця між сумою податкових
зобов'язань звітного (податкового) періоду
та сумою податкового кредиту звітного (по-
даткового) періоду, визначена по окремих
видах сільськогосподарських операцій, пере-
раховується до держбюджету та на спец-
іальні рахунки сільськогосподарських
підприємств у різних частках залежно від
виду продукції:

1. По операціях із с/г товарами/послугами,
крім операцій із зерновими та технічними куль-
турами та операцій з продукцією тваринницт-
ва (далі — інша сільськогосподарська продук-
ція): — до держбюджету — у розмірі 50 відсот-
ків; — на спеціальні рахунки, відкриті сільгосп-
підприємствами — суб'єктами спеціального
режиму оподаткування в установах банків та/
або в органах, які здійснюють казначейське
обслуговування бюджетних коштів — у розмірі
50 %.

2. По операціях із зерновими та технічними
культурами підлягає перерахуванню: — до дер-

жбюджету — 85 відсотків; — на спеціальні ра-
хунки — 15 відсотків.

3. По операціях із продукцією тваринницт-
ва підлягає перерахуванню: — до держбюдже-
ту — 20 відсотків; — на спеціальні рахунки —
80 відсотків [2]. Законодавчим актом передба-
чено, що сума податку на додану вартість, що
акумулюється на спеціальному рахунку, вико-
ристовується сільськогосподарським під-
приємством відповідно до пункту 209.2 статті
209 Кодексу — на виробничі цілі [1]. Спеціаль-
ний режим з ПДВ для сільськогосподарських
товаровиробників України відмінено з 1 січня
2017 р. (рис. 1).

Держава вирішила надати сільськогоспо-
дарським товаровиробникам бюджетні дотації
у вигляді державної фінансової підтримки на
період з 1 січня 2017 р. до 1 січня 2022 р., щоб
підтримати їх у зв'язку з відміною спеціально-
го режиму з ПДВ. Кошти для цього були перед-
бачені в Держбюджеті на 2018 рік та на попе-
редній 2017 рік. Так, видатки за програмами
розвитку підприємств АПК у проекті бюджету

 

 

Минулий досвід    Реалії сьогодення   Перспективи  

скасування реєстрації   загальна система оподаткування  Інноваційний механізм  
суб’єктів спецрежиму СТ*  СТ*     оподаткування 
 
закриття рахунків в системі         
електронного адміністрування       диференціювання ставок  
ПДВ, які були додатково        ПДВ 
відкриті СТ* 
 
обмеження терміну реєстрації       ринок страхових послуг 
податкових накладних, складених 
СТ* за операціями з постачання        застосування пільгового 
сільськогосподарських товарів/послуг       кредитування 
в межах спеціального режиму 
 
 
перенесення від’ємного значення  
різниці між податковими зобов’язаннями  
та податковим кредитом, що сформувалася 
в результаті здійснення сільськогосподарської 
діяльності, до податкової декларації з 
податку на додану вартість, за якою  
здійснюються розрахунки з бюджетом 
 
*СТ – сільськогосподарські товаровиробники 

Зміни в оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників 

Інноваційний 
механізм 
оподаткування 

Рис. 1. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників
у часовій ретроспективі та перспективі з застосуванням інноваційного

механізму оподаткування

Джeрeлo: рoзрoблeнo aвтoрoм.
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2017 р. склали 3,7 млрд грн, з яких із загально-
го фонду 2,2 млрд грн, із спеціального фонду
— 1,5 млрд грн [1], що дозволило забезпечити
розвиток галузі на належному рівні та на рівні
міжнародних стандартів.

У 2017 році підтримка розвитку підприємств
АПК була передбачена у наступних напрямках:

— здешевлення кредитів (300 млн грн); —
підтримка заходів в агропромисловому комп-
лексі (55 млн грн);

— підтримка закладання молодих садів,
виноградників та ягідників і нагляд за ними
(75 млн грн); — надання кредитів фермерським
господарствам (25 млн грн);

— підтримка тваринництва (210 млн грн);
— фінансова підтримка сільгоспвиробників

(1,5 млн грн). Окрім того, проектом бюджету
передбачено залучення 400 млн євро від Євро-
пейського інвестиційного банку на реалізацію
інвестиційних проектів в агропромисловому
комплексі [1; 6].

У 2018 році державна підтримка агропро-
мислових підприємств розподіляється за таки-
ми напрямами [1]:

1. Підтримка на безповоротній основі:
— фінансова підтримка заходів в агропро-

мисловому комплексі шляхом здешевлення
кредитів — 66 млн грн;

— фінансова підтримка розвитку фермерсь-
ких господарств — 1 млрд грн;

— державна підтримка розвитку хмеляр-
ства, закладення молодих садів, виноградників
та ягідників і догляд за ними — 300 млн грн;

— державна підтримка тваринництва —
4 млрд грн;

— фінансова підтримка сільгосптоварови-
робників — 945 млн грн.

2. Підтримка на поворотній основі:
— надання кредитів фермерським господар-

ствам — 43,1 млн грн;
— фінансова підтримка заходів в агропро-

мисловому комплексі на умовах фінансового
лізингу — 3,8 млн грн.

На сьогоднішній день у рамках фінансової
підтримки фермерських господарств, що во-
лодіють або мають у своєму розпорядженні
500 га земельних угідь сільськогосподарсько-
го призначення та мають чистий дохід від реа-
лізації (виручку) продукції за останній рік до
15 000 000 грн, діє програма здешевлення кре-
дитних ресурсів, що були надані за різним
цільовим призначенням, зокрема: придбання
сільськогосподарської техніки, посадкового
матеріалу (насіння), що регламентується По-
становою Кабінету Міністрів України №106
від 07.02.2018 року, у розмірі 1,5 облікової

ставки Національного банку України (станом
на жовтень 2018 року ставка НБУ складає
17%). З огляду на вищенаведене, можна ска-
зати, що фермерському господарству даний
вид кредитування обійдеться приблизно у 1—
2%, оскільки, в умовах сьогодення, приблиз-
на відсоткова ставка по кредитуванню скла-
дає 26—28%.

У рамках Постанови КМУ №107 від
07.02.2018 року впроваджена державна
підтримка галузі тваринництва (дотації за мо-
лодняк, утримання корів, купівля племінних
тварин та залучення кредитних ресурсів у
тваринництві), що являє собою здешевлення
кредитних ресурсів 1,5 облікової ставки НБУ,
а саме: сума кредиту до 100 000 000 грн стро-
ком до одного року з цільовим використан-
ням на виробничі витрати; сума кредиту до
500 000 000 грн строком до 5-ти років на буд-
івництво та (або) реконструкцію тваринниць-
ких ферм та комплексів з можливістю 25%
компенсації вартості об'єктів профінансова-
них за рахунок кредитів.

У рамках Постанови КМУ №130 від
01.03.2017 року передбачена часткова компен-
сація вартості придбаної сільськогосподарсь-
кої техніки та обладнання вітчизняного вироб-
ництва в розмірі 25% від вартості без податку
на додану вартість, сплата за техніку повинна
бути здійснена через рахунок відкритий у дер-
жавному банку за власні або кредитні кошти.
Суб'єктами вищевказаної програми є юридичні
особи, фізичні особи-підприємці, основною
діяльністю яких є постачання сільськогоспо-
дарських товарів , тобто сільськогосподарські
товаровиробники.

Всі ці аспекти та позитивні зрушення з боку
держави не дадуть аграріям знову "піти у тінь",
що, в свою чергу, не матиме негативний еконо-
мічний ефект у вигляді скорочення податкових
надходжень.

ВИСНОВКИ
Отже, в останні роки аграрний сектор еко-

номіки України зазнає все більшого податко-
вого навантаження через поступове скасу-
вання пільг в оподаткуванні. Для великих по-
тужних виробників сільськогосподарської
продукції такий стан справ дозволить зміцни-
ти свої конкурентні переваги, в тому числі і
за рахунок поглинання дрібних фермерських
господарств, які будуть невзмозі витримати
податковий тягар та будуть вимушені пере-
дати свої землі в оренду. На нашу думку, про-
ведення реформування системи оподаткуван-
ня аграрних підприємств на якісно новому
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інноваційному рівні матиме лише тоді пози-
тивний ефект, коли одночасно відбуватиметь-
ся реформування інших елементів державно-
го фінансового регулювання діяльності
сільськогосподарських товаровиробників:
відродження пільгового кредитування на
оновлення виробничих основних засобів,
розвитку ринку страхових послуг, регулю-
ванню ціноутворення, застосування бюджет-
них дотацій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Сьогодні, в умовах зниження обмежень
торгівлі між країнами, все більше значення ке-
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗМІЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ
РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ

Yu. Yastrebov,
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DEVELOPING A STRATEGY FOR THE PLACEMENT OF FINANCIAL RESOURCES
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS
OF INTERNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

У статті розглядаються питання, пов'язані із розробкою стратегії розміщення фінансових ресурсів сільськогос-
подарських ресурсів в умовах інтерналізації економіки. За умов інтеграції української економіки до світової госпо-
дарської системи, посилюється конкурентний тиск з боку зарубіжних компаній, що вимагає від управлінського апа-
рату вітчизняних сільськогосподарських підприємств використання додаткових резервів підвищення загальної ефек-
тивності фінансово-господарської діяльності. Одним з напрямів підвищення рівня конкурентоспроможності
підприємств є формування фінансової стратегії з урахуванням тенденцій розвитку зовнішнього середовища, що дає
можливість прогнозувати основні параметри фінансового стану суб'єкта господарської діяльності. Передусім, ура-
хування впливу зовнішніх чинників на фінансовий стан підприємства дозволяє підвищувати ефективність політики
залучення зовнішніх ресурсів, що в свою чергу розширює можливості забезпечення інноваційного розвитку вироб-
ничо-господарської діяльності.

Issues related to the development of a strategy for allocating financial resources of agricultural resources in conditions
of economic internalization. Under the conditions of integration of the Ukrainian economy into the world economic
system, competitive pressure from foreign companies is increasing, which requires from the management apparatus of
domestic agricultural enterprises the use of additional reserves to increase the overall efficiency of financial and economic
activity. In the conditions of imperfect state support to the agrarian sector and inaccessibility of credit resources for the
vast majority of agricultural enterprises, the development of a strategy for the placement and use of financial resources,
which will provide enhanced reproduction and the possibility of innovation development, is of great importance. The
development of a strategy for placement and management of financial resources of agricultural enterprises should combine
the attraction of borrowed funds with the rational use of profits. The indicators of the financial condition of an agricultural
enterprise are influenced not only by internal factors. In a context of lowering the entry barriers of foreign market
participants, the development of individual enterprises increasingly depends on the parameters of the industry, region,
national and world economic system. Therefore, for the formation of a clear and well-balanced financial strategy, managers
and owners of the company should take into account the influence of external factors. One of the directions of increasing
the competitiveness of enterprises is the formation of a financial strategy taking into account the trends in the development
of the external environment, which makes it possible to predict the basic parameters of the financial state of the subject
of economic activity. First of all, taking into account the influence of external factors on the financial condition of the
enterprise allows to increase the efficiency of the policy of attraction of external resources, which in turn increases the
possibilities of providing innovative development of production and economic activity.

Ключові слова: фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств, зовнішнє середови-
ще, інтерналізація економіки, фінансова стратегія.

Key words: financial resources of agricultural enterprises, external environment, internalization
of economy, financial strategy.

рівники господарюючих суб'єктів надають пи-
танням забезпечення сталого економічного
росту та високого рівня конкурентоспромож-
ності продукції з урахуванням чинників зовні-
шньоекономічної діяльності. Збільшення
відкритості економіки збільшує доступ до
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зовнішніх ринків готової продукції та ресурсів,
однак в той же час на внутрішні ринки почина-
ють проникати іноземні виробники. Інтегруючі
засади розвитку економіки нового типу актуа-
лізують питання ефективного управління сіль-
ськогосподарськими підприємствами, в осно-
ву якого покладено дієвість і системність стра-
тегічного управління.

В умовах інтернаціоналізації економічних
процесів, один із ключових факторів розвитку
підприємств — зовнішнє середовище, парамет-
ри якого визначають напрями їх фінансово-
господарської діяльності. Місія підприємства
повинна бути узгоджена із особливостями спо-
живання та конкурентного середовища ринків
збуту продукції. Також, за постійних змін тех-
нологій виробництва усіх сфер господарюван-
ня, керівництво повинне мати чітке уявлення
про основні стратегічні орієнтири, які повинні
забезпечувати сталий розвиток, розуміти ха-
рактер впливу процесів інтеграції господарсь-
кої системи України в світове господарство.
Проте діяльність підприємств визначається не
тільки процесами інтернаціоналізації економ-
іки, а знаходиться також під суттєвим держав-
ної економічної політики, що ускладнює їх роз-
виток в умовах складної політико-економічної
ситуації в країні. Нестабільність економічного
розвитку вітчизняної господарської системи,
зумовлена передусім політичними чинниками
та військовими діями на території України,
стримує розвиток усіх галузей та не сприяє за-
лученню прямих інвестицій.

В умовах посилення конкурентного тиску
збоку іноземних корпорацій, сільськогоспо-
дарські підприємства повинні використовува-
ти усі ресурси для розвитку, в тому числі і фі-
нансові. В умовах поширення торговельно-гос-
подарських зв'язків із світовими ринками то-
варів та ресурсів питання фінансового забез-
печення стає безумовно одним із найбільш важ-
ливих для керівників та власників вітчизняних
підприємств аграрного сектору.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання ефективного розміщення фінансо-
вих ресурсів сільськогосподарських підпри-
ємств розглядалося в працях вчених-фінан-
систів, як: О. Богма та А. Павлова [1], Т. Григо-
раш, Я. Губенко та К. Панич [2], М. Дмитришин
та М. Данилишин [3], Н. Матвеєва та П. Пер-
вухін [4], К. Мельничук та А. Сігайнов [5],
С. Рекрут [6], О. Силка [7] та інші. Однак в умо-
вах швидкого розвитку господарських та тор-
говельних зв'язків між зарубіжними та вітчиз-

няними підприємствами, виникає необхідність
формування теоретико-методичних положень
розробки фінансової стратегії в умовах інтер-
налізації економіки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Розробка фінансової стратегії обумов-

люється необхідністю забезпечення безперер-
вної діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств, що в свою чергу потребує розробки кон-
цептуальний підхід щодо формування фінансо-
вого потенціалу сільськогосподарських підпри-
ємств. З цією метою у статті визначено пріори-
тетні чинники у формуванні фінансового по-
тенціалу різних інституціональних рівнів за
умов в умовах інтернаціоналізації національної
економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні зрозуміло, що розвиток України
найближчі десятиліття пов'язаний із процеса-
ми інтеграції у світове співтовариство, пере-
дусім, до Європейського Союзу. Процес євро-
інтеграції офіційно розпочато у березні
2014 року підписанням політичної та пізніше
економічної складової Угоди про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом і його
державами-членами. Слід розуміти, що еко-
номічні складові є переважно передумовою
членства України, при цьому значна їх частина
стосується питань розвитку аграрної сфери та
сільських територій. В межах цієї Угоди перед-
бачається реалізація низки заходів, що вклю-
чають фінансову підтримку (пряму і непряму)
сільськогосподарських підприємств та надан-
ня пільг і преференцій, які повинні зіграти роль
стимулюючого чинника для формування кон-
курентоспроможного аграрного сектору Ук-
раїни, інтеграції його до загальноєвропейсько-
го та світового ринків. Інтеграція передбачає
три етапи: створення зони вільної торгівлі; спіль-
ного ринку; економічного і валютного союзів,
як найвищої форми.

Зрозуміло, що високий економічний потен-
ціал країн Європейського Союзу є головним
стимулом відповідного вибору українського
суспільства. разом з тим, слід розуміти, що не-
обхідна система дій та заходів, яка дозволить
мінімізувати можливі ризики вітчизняних
підприємств галузі, пов'язані із їх відставанням
(невідповідністю) від вимог світового та євро-
пейського ринків.

Сьогодні аграрний сектор України, як і інші
галузі народного господарства, тісно пов'яза-
ний із світовими ринками ресурсів та готової
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продукції. Це створює для сільськогосподарсь-
ких підприємств нові можливості щодо залу-
чення фінансових ресурсів, що в свою чергу,
забезпечує сталий розвиток господарської та
комерційної діяльності. Використання додат-
кових джерел фінансування потребує нових
підходів формування стратегії розміщення
фінансових ресурсів.

Для переважної більшості сільськогоспо-
дарських підприємств України характерна пе-
ревага власних фінансових ресурсів в струк-
турі джерел формування капіталу. За таких
умов першочерговим завданням керівництва є
управління формуванням та використанням
прибутку, однак в більшості випадків рівень
витрат перевищує розмір виручки, внаслідок
чого необхідно покривати нестачу коштів за
рахунок позик.  Таким чином, якщо для
сільськогосподарських підприємств розвину-
тих країн кредити є джерелом інвестиційно-
інноваційної діяльності, то вітчизняні підприє-
мства використовують кредитні ресурси для
забезпечення ритмічності господарської
діяльності.

Позикові кошти надають можливість не
лише покрити дефіцит коштів, а й збільшити
фінансовий потенціал підприємства. Залучен-
ня кредитів в умовах високих ставок позико-
вого відсотку обмежує їх використання
сільськогосподарськими підприємствами. Та-
кож банківські установи використовують до-
даткові умови одержання кредитів, передусім
страхування кредитів, через значні ризики по-
вернення коштів сільськогосподарськими
підприємствами, які пов'язані із високим рівнем
невизначеності. Таке становище зумовлене
політикою комерційних банків, керівництво
яких надає перевагу високим кредитним став-
кам для покриття можливих випадків неповер-
нення, замість того щоб удосконалювати ме-
ханізм оцінки платоспроможності позичаль-
ників.

Разом з тим, питання пов'язані із кредиту-
ванням сільськогосподарських підприємств
повинні вирішуватися шляхом проведення
відповідної державної політики. Як свідчить
досвід розвинутих країн, розвиток аграрного
сектору грунтується на підтримці з боку дер-
жави, важливою складовою якої є створення
умов для розширення фінансового потенціалу
сільськогосподарських підприємств. Сьогод-
нішня політика уряду щодо підтримки сільсько-
господарських виробників потребує удоскона-
лення відповідно до змін у системі господарсь-
ких зв'язків під впливом процесу інтерналізації
економіки України.

До основних недоліків державної аграрної
політики слід віднести недоступність кредит-
них ресурсів для переважної більшості
підприємств; неефективність використання
коштів бюджету, що призначені для розвитку
галузі; непрозорість механізму розподілу
коштів, що зумовлює несправедливість їх виді-
лення. В цілому, крім зазначених недоліків, до-
цільно відзначити ще й високий ступінь залеж-
ності розвитку сільськогосподарських підпри-
ємств від підтримки держави. За умов посилен-
ня допомоги від міжнародних фінансових
організацій та відповідного контролю за вико-
ристанням коштів, можливості державної
підтримки аграрного сектору значно звужу-
ються.

Стратегія формування та розміщення фі-
нансових ресурсів сільськогосподарських під-
приємств України на сучасному етапі розвит-
ку повинна поєднувати управління витратами
із залученням позикових коштів з метою роз-
ширення виробництва. Фінансова стратегія
підприємства повинна грунтуватися на управ-
лінні витратами та залученні кредитних ре-
сурсів з урахуванням постійних змін зовнішнь-
ого середовища.

У процесі вибору стратегічних альтернатив
важливого значення набуває розробка фінан-
сової стратегії, яка включає усі види діяльності
сільськогосподарського підприємства, оскіль-
ки в умовах постійних зміг зовнішнього сере-
довища та необхідності постійної конкурент-
ної боротьби, саме фінансовий потенціал за-
безпечує реалізацію усіх видів і напрямів діяль-
ності підприємства.

Реалізація загальної стратегічної мети
розвитку сільськогосподарських підприємств
повинна грунтуватися на відповідних складо-
вих фінансової стратегії. Основними цілями
фінансової стратегії, які повинні узгоджува-
тись із генеральною стратегією, слід вважати
такі:

— забезпечення фінансової стійкості під-
приємства;

— підвищення рентабельності діяльності
підприємства;

— підвищення рівня інвестиційної приваб-
ливості;

— забезпечення інноваційного розвитку;
— відтворення і розширення ресурсного

потенціалу підприємства;
— реалізація соціальних функцій сільсько-

господарських підприємств.
В умовах інтерналізації економіки, на реа-

лізацію фінансової стратегії підприємства впли-
вають такі групи чинників:
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1. Внутрішні явища і процеси (мікрорівень):
— фінансова стійкість;
— ліквідність;
— конкурентоспроможність продукції;
— тривалість операційного циклу;
— трудовий потенціал;
— забезпеченість земельними ресурсами;
— рівень розвитку виробничої інфраструк-

тури.
2. Особливості господарської системи га-

лузі та регіону (мезорівень):
— природно-кліматичні умови;
— розвиток переробної та збутової інфра-

структури;
— наявність працездатного населення

відповідної кваліфікації;
— розвиток пов'язаних галузей.
3. Інтереси держави (макрорівень):
— національна безпека;
— продовольча безпека;
— соціальний захист населення;
— захист навколишнього середовища.
Наведені чинники є основою формування

стратегії підприємства щодо розміщення
фінансових ресурсів, оскільки сільськогоспо-
дарські підприємства є складовою частиною
інституціональної інфраструктури країни. Сьо-
годні процес розміщення фінансових ресурсів
сільськогосподарських підприємств тісно по-
в'язаний з розвитком інших суб'єктів на всіх
рівнях глобальної економічної системи. Взає-
мозв'язок та вплив чинників на мікро-, мезо- і
макрорівні вимагає розробку системного
підходу розробки стратегії розміщення фінан-
сових ресурсів сільськогосподарських підпри-
ємств.

Ключовою особливістю функціонування
сільськогосподарських підприємств є за-
лежність їх фінансово-господарської діяль-
ності від рівня розвитку сільських територій. З
одного боку, сільськогосподарські підприєм-

ства сприяють розвитку сільських тери-
торій, з іншого — сільські території ви-
конують функцію ресурсної основи роз-
витку галузі.

Оцінка макроекономічних тенденцій
розвитку економіки та розробка на їх
основі конкретних ініціатив повинна вра-
ховувати низку техніко-технологічні,
організаційних, управлінських і фінансо-
вих особливостей господарювання в кон-
кретній сфері народного господарства.
Розробка стратегії розміщення фінансо-
вих ресурсів передбачає окреслення об-
межень та принципів її формування на
різних рівнях (табл. 1).

До основних принципів розробки стратегії
розміщення фінансових ресурсів сільськогос-
подарських підприємств слід віднести на-
ступні:

— науково-методологічне обгрунтування —
використання сучасних теоретичних розробок
та практичного досвіду сільськогосподарських
підприємств відносно питань формування
інформаційно-аналітичного забезпечення роз-
міщення фінансових ресурсів;

— комплексність — охоплення усіх на-
прямів діяльності підприємства і взаємозв'язок
цілей всіх його структурних підрозділів;

— економічна ефективність — отримання
вигід від впровадження стратегічного плану-
вання розміщення фінансових ресурсів, які пе-
ревищують сукупні видатки, пов'язані з ним;

— системність — процес планування роз-
міщення фінансових ресурсів необхідно розра-
ховувати на довгострокову перспективу та пла-
нувати відповідні заходи його забезпечення;

— адаптованість і альтернативність —
стратегічне планування розміщення фінансо-
вих ресурсів необхідно здійснювати з ураху-
ванням змін параметрів внутрішнього і зовні-
шнього середовища функціонування сільсько-
господарських підприємств та одночасно фор-
мувати альтернативні напрями фінансової
стратегії.

Реалізація стратегії розміщення фінансових
ресурсів повинна забезпечуватися комплексом
відповідних заходів:

— організація системи формування інфор-
мації, яка містить декілька каналів та дозволяє
оцінювати внутрішні процеси та зміни пара-
метрів зовнішнього середовища;

— формування системи показників оцінки
реалізації стратегії розміщення фінансових
ресурсів;

— моніторинг реалізації фінансової стра-
тегії з поетапною розбивкою;

Рівень 
формування 

стратегії 

Інструменти 
формування стратегії 

Заходи формування стратегії 

Глобальний  Проекти світових 
фінансових 
організацій 

Інформаційно-методична та 
технічна допомога 

Національний  Удосконалення 
нормативно-правового 
забезпечення 

Реформування системи фінансового 
контролю, реалізація інноваційних 
стратегії розвитку галузі 

Регіональний 
(галузевий) 

Реалізація відповідних 
програм розвитку 

Підтримка інвестиційних проектів, 
розвиток інфраструктури 

Підприємство  Аналітичне 
забезпечення 

Використання сучасних методик 
аналізу та прогнозування ключових 
показників фінансового стану 

 

Таблиця 1. Формування стратегії розміщення
фінансових ресурсів сільськогосподарських

підприємств на різних рівнях
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— оцінка фінансових резервів та визначен-
ня кількісного їх впливу на ефективність фінан-
сової діяльності;

— поточне виявлення впливу чинників зов-
нішнього середовища та оперативне коригуван-
ня заходів реалізації стратегії;

— формування системи зворотного зв'язку
та системи контролю виконання реалізації
стратегії.

ВИСНОВКИ
Курс на інтеграцію української економіки

у світове товариство визначає основні напря-
ми розвитку як господарюючих суб'єктів, так і
галузей народного господарства. Безумовна
привабливість інтерналізації аграрного секто-
ру, пов'язана із покращенням доступу до ре-
сурсів та розширенням ринків збуту, має і низ-
ку вимог, виконання яких вітчизняними
сільськогосподарськими підприємствами є до-
волі проблематичним, передусім через нестачу
фінансових ресурсів. Це пов'язане, з одного
боку, із високими ризиками виробництва
сільськогосподарської продукції, що знижує
доступ до кредитних ресурсів, з іншого — за
період незалежності значна частина підпри-
ємств так і не змогла відмовитися від держав-
ної підтримки, при чому в багатьох випадках
саме вона розглядається як єдиний чинник еко-
номічного розвитку. В умовах посилення кон-
куренції внаслідок інтерналізації вітчизняної
економіки власники та керівники підприємств
повинні приділяти більше уваги питанням, по-
в'язаним із стратегічним розміщенням фінан-
сових ресурсів. У сучасних умовах господарю-
вання стратегія розміщення фінансових ре-
сурсів повинна поєднувати елементи викорис-
тання прибутку та залучення зовнішніх ре-
сурсів із урахуванням можливих змін навко-
лишнього середовища та оцінки їх впливу на
показники ефективності фінансової діяльності
підприємства.
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ОЦІНКА СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ НА
ОСВІТНІ ПОСЛУГИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ

ESTIMATION OF CONSUMER DEMAND FOR EDUCATIONAL SERVICES OF HIGHER
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

Встановлено, що аналіз кадрового забезпечення підприємств аграрного сектору свідчить про відсутність систем-
ного характеру та стратегічної спрямованості, характеризується нераціональністю використання висококваліфіко-
ваних керівників, фахівців, включаючи кадри масових професій, загальним зниженням рівня освіти. В аграрному
секторі у вирішенні кадрового забезпечення підприємств досліджуваного сектору економіки складається неодно-
значна ситуація: з одного боку, спостерігається перенасичення ринку дипломованими фахівцями, що закінчили ВНЗ
аграрного профілю, з іншого — аграрна галузь відчуває серйозну нестачу кваліфікованої робочої сили.

Аналіз кадрового забезпечення підприємств аграрного сектору свідчить про відсутність системного характеру
та стратегічної спрямованості, характеризується нераціональністю використання висококваліфікованих керівників,
фахівців, включаючи кадри масових професій, загальним зниженням рівня освіти.

В аграрному секторі у вирішенні кадрового забезпечення підприємств досліджуваного сектору економіки скла-
дається неоднозначна ситуація: з одного боку, спостерігається перенасичення ринку дипломованими фахівцями, що
закінчили ВНЗ аграрного профілю, що з іншого — аграрна галузь відчуває серйозну нестачу кваліфікованої робочої
сили.

Нині сформувався значний розрив між потребами високотехнологічного виробничого процесу й навичками, рівнем
знань і досвідом фахівців, задіяних на різних його ланках. Найбільш складна ситуація у рослинництві, де в останні
роки спостерігається максимальний відтік персоналу.

Доведено, що основними складовими концепції формування кадрового потенціалу в сільськогосподарському
виробництві мають бути: підготовка сільської молоді у ВНЗ; реформування системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів, у т. ч. масових професій; створення умов для працевлаштування молодих спеціалістів
на виробництві; професійне зростання й виховання управлінської еліти тощо.

Встановлено, що відносно низький освітній рівень сільського населення України зумовлений не лише обмежені-
стю доступу до закладів повної загальної середньої та вищої освіти, а й постійними міграційними втратами найак-
тивнішої частини молоді, яка виїздить у міста для здобуття вищої освіти і після закінчення навчання намагається там
залишитися.

The paper deals with the analysis of stuff supply in the agrarian sector enterprises and it reveals the lack of strategic
orientation of the branch. It is characterized by the irrationality of using highly skilled managers, specialists and working
professions, as well as general decrease of their education level. A controversial situation arises in the decision-making
of personnel provision of enterprises of the agrarian sector of the economy: on the one hand, there is excess of certified
specialists graduated from the agrarian universities on the labor market, on the other hand, the agrarian sector is
experiencing a serious shortage of skilled labor.

The analysis of human resources provision of enterprises in the agrarian sector shows a lack of a systemic character
and strategic orientation, characterized by irrationality of the use of highly skilled managers, specialists, including
personnel of mass professions, general decrease of education level.

In the agrarian sector, a controversial situation arises in the decision-making of personnel provision of enterprises
of the investigated sector of the economy: on the one hand, there is an over-saturation of the market by certified specialists
graduating from the university's agricultural profile, on the other — the agrarian sector is experiencing a serious shortage
of skilled labor.
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There is now a significant gap between the needs of high-tech manufacturing processes and skills, the level of
knowledge and experience of professionals involved at its various links. The most difficult situation in crop production,
where in recent years there is the maximum outflow of personnel.

It is proved that the main components of the concept of human potential formation in agricultural production should
be the following ones: training rural youth in higher educational institutions; reforming the training system, retraining
and professional development of personnel, including mass professions; favorable conditions for the employment of
young specialists; professional growth and education of the management elite, etc.

It is established that the relatively low educational level of the rural population of Ukraine is determined not only by
the limited access to institutions of complete secondary and higher education, but also by permanent migration losses of
the most active youth who move to the city for higher education and since they try to stay in cities after graduation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна концепція розвитку вищої аграр-

ної освіти формує систему взаємовідносин ВНЗ
аграрної освіти із суб'єктами аграрної сфери.
Мінливість середовища функціонування ВНЗ
вимагає зосередження зусиль щодо приведен-
ня навчально-освітніх програм у відповідність
із поточними і майбутніми потребами суспіль-
ства. Всесвітня декларація про вищу освіту 1998 р.
наголошує на необхідності реагування на на-
гальні потреби суспільства: "Вища освіта повин-
на активніше служити суспільству, приділяю-
чи особливу увагу діяльності, спрямованої на
викорінення бідності, нетерпимості, насиль-
ства, неписьменності, голоду, руйнування на-
вколишнього середовища, головним чином за
рахунок міждисциплінарного підходу до ана-
лізу проблем" [1, с. 9].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження кон'юнктури ринку освітніх

послуг знайшли відображення в наукових пра-
цях зарубіжних і вітчизняних учених-еко-
номістів: А. Вагнера, П. Гейка, Б. Дейвіса, П. Дру-
кера, В. Зомбарта, В. Н.Зотова, Л. Елісона,
Ф. Лассаля, Д. Макдугалла, Д. Маккорта, П. Мом-
берта, М. Портера, В. Репке, А. Бутенка, С. Гар-
кавенко, В. Карпова, Є. Крикавського, В. Куче-
ренка, Л. Іванової, А. Панкрухіна, С. Скибінсь-
кого, В. Сотникова, А. Старостіної, Д. Штефа-
нича.

Проте нинішній стан розвитку виробничо-
господарської діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств вимагає перегляду підходів до
підготовки кадрів вищими навчальними закла-
дами аграрного профілю.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка теоретичних,

методологічних положень і практичних рекомен-
дацій щодо формування споживчого попиту на
освітні послуги вищих навчальних закладів.

Ключові слова: попит, освіта, сільськогосподарське підприємство, вищі навчальні закла-
ди, населення.

Key words: demand, education, agricultural enterprise, higher educational establishments,
population.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз кадрового забезпечення підпри-

ємств аграрного сектору свідчить про відсут-
ність системного характеру та стратегічної
спрямованості, характеризується нераціональ-
ністю використання висококваліфікованих ке-
рівників, фахівців, включаючи кадри масових
професій, загальним зниженням рівня освіти.
Так, понад половину працівників апарату уп-
равління (54%) вказують на свою неповну го-
товність до роботи в ринкових умовах, що
свідчить про недостатньо якісний склад трудо-
вих ресурсів [2].

В аграрному секторі у вирішенні кадрового
забезпечення підприємств досліджуваного сек-
тору економіки складається неоднозначна си-
туація: з одного боку, спостерігається перена-
сичення ринку дипломованими фахівцями, що
закінчили ВНЗ аграрного профілю, що з іншо-
го — аграрна галузь відчуває серйозну нестачу
кваліфікованої робочої сили. Дефіцит відчу-
вається практично у всіх галузях сільського
господарства — від топ-менеджерів до агро-
номів, із явною перевагою нестачі останніх [3].

Встановлено, що нині 40% аграрним під-
приємствам в Україні не вистачає кадрів. Кері-
вники компаній, які спроможні мати укомплек-
тований штат, вказують на низький рівень
підготовки співробітників. Водночас вітчизняні
агрохолдинги теж відчувають незадоволену
потребу в кадрах, проте мають більші можли-
вості щодо вирішення цієї проблеми.

Нині сформувався значний розрив між по-
требами високотехнологічного виробничого
процесу й навичками, рівнем знань і досвідом
фахівців, задіяних на різних його ланках. Най-
більш складна ситуація у рослинництві, де в
останні роки спостерігається максимальний
відтік персоналу.

За таких умов вітчизняні товаровиробники
активно запрошують іноземних фахівців. Так,
у господарствах згаданого агрохолдингу
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"Мрія", одного з найбільших сільгоспвироб-
ників в Україні, працюють агрономи із Франції,
Великобританії, Швейцарії. Для пошуку пра-
цівників за кордоном залучаються іноземні
кадрові агентства, проводяться консультації з
іноземними партнерами, цьому процесу сприяє
також проведення міжнародних конференцій
і виставок. Агрокомпанії, в яких вже працюють
іноземні спеціалісти, констатують: основна
відмінність іноземних працівників — вузький
профіль їх спеціалізації. Водночас українські
кадри, зважаючи на специфічність вітчизняної
аграрної освіти традиційно мають різнобічну
невисоку підготовку, що пояснює нижчу якість
їхньої роботи у виробничих умовах. Очевидно,
що нестача кваліфікованої робочої сили при-
зводить, з одного боку, до гальмування розвит-
ку виробництва та впровадження інноваційних
технологій, а з іншого — підвищує витрати
бізнесу на навчання персоналу.

Нині в Україні існує проблема не тільки із
кількісним забезпеченням кількості студентів,
що випускаються аграрними ВНЗ, а й із якістю
їхньої підготовки. Нині почастішили випадки,
коли аграрні навчальні заклади ведуть підго-
товку фахівців, не забезпечуючи відповідного
рівня фахової підготовки. Найчастіше це сто-
сується підготовки юристів та економістів,
адже ці спеціальності були найпривабливіші
для абітурієнтів [4].

Іншою причиною недостатнього кадрового
забезпечення вітчизняних аграрних підпри-
ємств є низька привабливість праці для випус-
кників ВНЗ аграрного профілю у сільській
місцевості. Так, 32% опитаних студентів ВНЗ
аграрної освіти бажають бути приватними
підприємцями, 27% — державними службовця-
ми, 41% — працювати на фірмі.

Для оцінювання майбутнього трудового
потенціалу сільської економіки та мотивації
молоді, яка бажає працювати в сільській місце-
вості, було проведено опитування 1385 сту-
дентів різних спеціальностей — сільськогоспо-
дарських (агрономія, технологія виробництва
та переробки сільськогосподарської продукції,
агрохімія, ветеринарія), несільськогосподарсь-
ких (економіка, бухгалтерський облік і аудит,
юриспруденція, іноземні мови, лісове госпо-
дарство, менеджмент організацій, охорона на-
вколишнього природного середовища). Опи-
тування проводилося навесні, влітку і восени
2017 р. методом розповсюдження анкет для са-
мостійного анонімного заповнення. Так, на
думку студентів, висока заробітна плата є ос-
новним стимулюючим чинником працевлашту-
вання у сільській місцевості. При цьому 31%

опитаних студентів погоджуються на фіксова-
ну, 29% — прогресивну, 40% — комбіновану
форму оплату праці. Близько 60% опитаних
розраховують на заробітну плату в розмірі від
300 до 500 дол. США на місяць.

Друге місце за значимістю чинників, що сти-
мулюють молодих спеціалістів до роботи в
сільській місцевості, посідає фактор забезпе-
чення відповідними житловими умовами. Так,
40% випускників аграрних закладів освіти по-
годжуються працювати на селі, якщо їх забез-
печать власною садибою — 40%, 53% — квар-
тирою.

Більшість опитаних молодих спеціалістів
акцентували увагу на соціально-побутових
умовах проживання. Відсутність у багатьох се-
лах мережі доріг із твердим покриттям, транспорт-
ного зв'язку, низький благоустрій вулиць —
умови, що ускладнюють життя на селі.

Отже, низький рівень оплати праці та до-
ходів у сільськогосподарському виробництві,
відсутність належних умов для проживання у
сільській місцевості спричиняють ситуацію, за
якої значна частина сільської молоді, навіть за
наявності вакансій, виїжджає у місто або за
кордон заради більш високих заробітків. Пере-
важну більшість мігрантів становлять, як пра-
вило, кваліфіковані кадри, з яких чоловіків май-
же 80% — це молодь, а серед жінок — понад
70%.

Погоджуємося із думкою, що відтік квалі-
фікованої молоді з села призводить не тільки
до погіршення структури трудових ресурсів, а
й негативно позначається на результатах гос-
подарювання. Крім того, слід враховувати і
матеріальний збиток, адже кошти, витрачені на
підготовку кадрів для сільського господарства,
переходять в інші галузі [5, с. 138].

Специфіка зайнятості молоді полягає в
тому, що її невирішені проблеми можуть спри-
чинити недостатню глибину структурних пере-
творень, уповільнення темпів економічного
зростання, а також наростання соціальних про-
блем у суспільстві.

Це пояснюється кризовим станом усіх га-
лузей суспільного виробництва, зниженням
обсягів виробництва і надання соціальних по-
слуг, реформуванням сільського господарства.
Надто гострою є проблема зайнятості випуск-
ників вищих і професійно-технічних навчаль-
них закладів. Однією із вагомих причин можна
назвати відсутність чіткого взаємозв'язку між
ринком освіти й ринком праці, надлишковий
випуск фахівців окремих спеціальностей,
відсутність практичного досвіду роботи, недо-
ліки професійної орієнтації, невдало обрана
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спеціальність, можливо також високі вимоги до
умов і змісту праці.

Серед безробітної молоді 17,9% осіб з по-
вною вищою освітою, у т. ч. найбільше бухгал-
терів, економістів, техніків, інженерів. Моніто-
ринг діяльності аграрних навчальних закладів
показує, що продовжується нарощення випус-
ку спеціалістів для сільського господарства, а
це дещо збільшує дисбаланс між попитом і про-
позицією робочої сили на ринку праці.

Підсумовуючи аналіз причин безробіття й
економічної неактивності сільської молоді,
робимо обгрунтований висновок про те, що на
сільському ринку праці існують серйозні про-
блеми. Пошуки роботи потребують тривалого
часу, і значна частина молоді вже встигла зне-
віритись знайти її. Отже, молодіжний сегмент
ринку праці ще більше загострює складну си-
туацію у соціально-економічному механізмі
розвитку країни [6, с. 58]. Соціальна підтримка
входження сільської молоді до трудової діяль-
ності, її правовий захист, підвищення еконо-
мічної активності та конкурентоздатності на
ринку праці, мотивація до продуктивної легаль-
ної зайнятості, зниження рівня та тривалості
безробіття повинні стати головними напряма-
ми державної молодіжної політики зайнятості
в сільській місцевості України [7, с. 71].

Нині у сільських загальноосвітніх школах
поступово згортається профорієнтаційна ро-
бота, зникає зв'язок школярів із сільськогос-
подарським виробництвом, що не сприяє вихо-
ванню в учнівської молоді престижності праці
хлібороба, бажання працювати на селі. Для
подолання такої негативної тенденції необ-
хідно дбати про престижність цієї професії че-
рез збільшення обсягів бюджетного фінансу-
вання підготовки кадрів, оснащення навчаль-
них закладів сучасною технікою й устаткуван-
ням і на цьому рівні суттєво підвищити якість
навчання [8, с. 13]. Заслуговує на увагу досвід
Франції, де початкова підготовка сільськогос-
подарських виробників і фахівців знаходиться
під контролем та повністю фінансується дер-
жавою. Для системи підвищення кваліфікації в
основному виділяють кошти місцева влада і
професійні сільськогосподарські організації,
для чого створено спеціальний Фонд забезпе-
чення освіти працівників сільського господар-
ства (FAFEA). Держава також вносить свій
вклад у неперервне підвищення кваліфікації
аграрних працівників шляхом субсидій (1/3 від
загальної суми ресурсів FAFEA), участі у
фінансуванні через спеціальний фонд, а також
відповідно до положень законодавчих актів, що
діють у цій сфері.

Основними складовими концепції форму-
вання кадрового потенціалу в сільськогоспо-
дарському виробництві мають бути: підготов-
ка сільської молоді у ВНЗ; реформування сис-
теми підготовки, перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації кадрів, у т. ч. масових професій;
створення умов для працевлаштування моло-
дих спеціалістів на виробництві; професійне
зростання й виховання управлінської еліти
тощо. Належними мають бути заходи щодо
створення умов для закріплення молоді в
сільськогосподарському виробництві, а саме
істотне підвищення рівня заробітної плати,
поліпшення організації та умов праці, продов-
ження формування державного замовлення від
обласних, районних і сільських адміністрацій,
безвідсоткові кредити на придбання житла,
участь роботодавців у підготовці фахівців, роз-
ширення державної підтримки галузей АПК,
державні інвестиції та програми щодо створен-
ня належної соціально-побутової сфери села.

Важливо сформувати цілісну систему аг-
рарної освіти, зберегти й удосконалити мере-
жу ВНЗ, започатковувати навчання із нових
спеціальностей, створити умови для впровад-
ження сучасних освітніх технологій, викорис-
товувати досвід провідних країн світу в підго-
товці кадрів для сільськогосподарського ви-
робництва.

Напрями освітніх стратегій сільських домо-
господарств залежать від великої кількості
соціально-економічних чинників. Прагнення
здобути вищу освіту, а через неї — дієвий
інструмент вертикальної мобільності, завдяки
чому Україна зберігає світове лідерство за чи-
сельністю студентів, випереджаючи всі країни
"Великої вісімки", за винятком США. Частка
чисельності студентів серед населення у віці,
офіційно відповідному цьому ступеню освіти,
становить в Україні 73%, Великобританії —
60%, Італії — 63%, Канаді — 57%, Японії — 54%,
у США — 82%. Водночас міжнародні порівнян-
ня показують, що професійна спеціалізація ук-
раїнських студентів не відповідає вимогам су-
часного виробництва. Так, частка молодих
фахівців, які отримали кваліфікацію із природ-
ничих наук, інженерної справи і сільського гос-
подарства в Україні, становить 31%, Великоб-
ританії — 24%, Німеччині — 29%, Італії — 25%,
Японії — 24%, у США — тільки 13%. Привер-
тає увагу велика чисельність студентів, які опа-
новують суспільні науки, підприємництво і пра-
во. В Україні ця частка становить майже поло-
вину всіх слухачів у вищій школі (45,3%), вод-
ночас у Великобританії — 31%, Німеччині —
23%, Японії — 25%, у США — 36% [9; 10].
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В умовах комерціалізації освітніх послуг, по-
стійних організаційних змін, які переживає систе-
ма вищої освіти, появи нових тенденцій у розвит-
ку ринку праці домогосподарства вибудовують
різноманітні освітні стратегії. Істотними фактора-
ми, що впливають на вибір освітньої стратегії, є
регіональні відмінності, а також відмінності в ма-
теріальній забезпеченості домогосподарств. Фор-
мування освітніх стратегій залежить, крім розвит-
ку сільських територій, від соціальних ресурсів до-
могосподарств, що залучаються для отримання
дітьми бажаного рівня освіти.

Певною мірою таку ситуацію можна пояс-
нити і методологічними особливостями прове-
дення вибіркового статистичного дослідження
сільських домогосподарств та особливостями
соціально-економічного розвитку сільських
територій, а саме високим рівнем бідності. Не-
заможними були в 2011 р. 32% сільських домо-
господарств. Члени домогосподарств із низь-
кими доходами не мають можливості платити
за власне навчання або навчання дітей.

Рівень бідності серед тих, кому не вистачає
коштів на одержання професійної освіти, у 1,6 ра-
за перевищує середній по Україні. За даними Дер-
жавної служби статистики України, в країні 6,4%
домогосподарств відчували нестачу коштів на
здобуття будь-якої професійної освіти, причому
цей показник у великих містах становив 3,1%, у
малих — 3,9, у сільській місцевості — 7,5%.

Найбільш уразливими щодо нестачі коштів
на одержання професійної освіти є домогоспо-
дарства з сільської місцевості (43,1%) серед тих,
кому не вистачає коштів, хоча їхня частка у за-
гальній структурі домогосподарств становить
30,8%. Ризик не отримати професійну освіту для
селян у 1,5 рази перевищує середній по країні та
більше як удвічі — для жителів великого міста.

Відмежування від сфери освіти є наслідком
нерівного доступу населення до якісних
освітніх послуг [11]. Серед основних проблем:
нерівність щодо можливості одержання якіс-
ної освіти за місцем проживання; недостатній
рівень соціального залучення дітей та молоді з
інвалідністю; об'єктивні перешкоди при на-
вчанні відповідно до повноцінної загальноосв-
ітньої програми в загальноосвітній школі внас-
лідок низького рівня матеріально-технічного і
кадрового забезпечення навчальних закладів,
а також нерозвиненості їхньої інфраструкту-
ри; обмежені фінансові можливості домогос-
подарств. Тема доступності вищої освіти й
рівності можливостей для абітурієнтів із різним
соціально-економічним статусом (освітою
батьків, рівнем матеріального становища сім'ї
і т. д.), аналізу впливу доходу сім'ї на майбутні

можливості дитини привертає увагу багатьох
дослідників у різних країнах.

Нині держава гарантує громадянам загаль-
нодоступність і безкоштовність дошкільної, по-
чаткової загальної, основної загальної, серед-
ньої (повної) загальної освіти та початкової про-
фесійної освіти в державних освітніх установах.
На конкурсній основі за рахунок бюджету має
надаватися середня професійна, вища профес-
ійна і фундаментальна наукова, професійна ос-
віта у державних освітніх закладах у межах дер-
жавних освітніх стандартів, якщо освіту даного
рівня громадянин отримує вперше.

Формально ці конституційні гарантії дотри-
муються. Навчання у школах є безкоштовним.
У всіх ВНЗ І—VI рівнів акредитації державної
форми власності здійснюється прийом абі-
турієнтів за рахунок коштів державного бюд-
жету, хоча в багатьох із них надається і платне
навчання.

Більшість голів сільських домогосподарств
розглядають навчання у ВНЗ як один із спо-
собів міграції сільської молоді в міста, де рівень
життя суттєво різниться від села. Враховуючи
зосередженість ВНЗ у великих міста і майже їх
повну відсутність у малих містечках та сільській
місцевості, можна зробити висновок, що одер-
жання вищої освіти є однією з головних при-
чин постійного міграційного відпливу сільської
молоді до міст. Як показує аналіз, саме у зви-
чайному віці вступу до ВНЗ (15—16 років, а
особливо — 17—18 років) відбувається пере-
розподіл поколінь молоді за місцем проживан-
ня: різко скорочується чисельність сільських
жителів і відповідно збільшується чисельність
міських. У віці, коли звичайно закінчують на-
вчання у ВНЗ (22—23 роки), відбувається пев-
ний перерозподіл молоді від міських поселень
до сільської місцевості, проте його обсяги не
компенсують і третини від попереднього. Тоб-
то тимчасовий переїзд у місто на навчання най-
частіше зумовлює зміну місця постійного про-
живання. Як наслідок, сучасні урбанізаційні
процеси в Україні відбуваються переважно за
рахунок осіб із вищою освітою.

Отже, основний фінансовий тягар із підготов-
ки спеціалістів, із категорії сільської молоді покла-
дено на бюджет сільського домогосподарства.

У процесі аналізу результатів дослідження
сільських домогосподарств виявлено, що найб-
ільшу частку сімейного бюджету займає стаття
"Витрати на навчання ВНЗ" у домогосподарствах
із середньодушовим доходом 6 8 тис. грн, наймен-
шу — до 6 тис. грн. Основними пріоритетами
освітніх стратегій є це орієнтація на отримання
повної середньої і професійно-технічної освіти.
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Потенційними споживачами освітніх послуг
є сільські домогосподарства з високим і середнім
рівнем доходів, середній клас сільського співто-
вариства. Підтвердженням зробленого припу-
щення є розрахунки коефіцієнта еластичності
витрат на вищу освіту залежно від рівня грошо-
вих доходів сільських домогосподарств.

Розрахунки свідчать про тісну залежність
між рівнем доходів і витрат на підготовку
сільської молоді у ВНЗ за рахунок коштів
сімейного бюджету.

Вважаємо, що до витрат вищої освіти слід
відносити оплату послуг, які здійснюють у про-
цесі підготовки до вступу у ВНЗ.

Найвищий рівень витрат на освітні послуги
у тих сільських домогосподарствах, де голова
сім'ї має повну вищу освіту. У цьому випадку
спрацьовує принцип "соціальної естафети".

Результати досліджень рівня освіти батьків,
діти, яких поступили у Білоцерківський НАУ,
свідчать, що у матерів, які не мають навіть за-
гальної середньої освіти, вступають до вузів
лише 11,1% дітей, для малоосвічених батьків
цей показник становить 13,6%. Ймовірність
отримати вищу освіту для дитини, мати якої має
вищу освіту, становить 62,3%, а якщо вищу ос-
віту має батько, то відповідно — 59,3%.

Результати проведеного нами аналізу дають
підстави для висновку, що в цілому фактори
сімейного капіталу істотно впливають на до-
ступність вищої освіти для сучасної сільської
молоді. Хоча за останнє десятиліття можли-
вості отримати вищу освіту суттєво зросли,
оскільки збільшилися як і чисельність ВНЗ, так
і кількість місць у них, проте велика частина все
ж не має вищої освіти. Дуже складно підвищи-
ти освітній рівень тим, хто вже дійшов 30-річно-
го віку або наближається до нього.

Аналіз повікового розподілу свідчить, що
відмінності в освітньому рівні населення за оз-
накою типу місцевості зумовлені переважно
соціально-економічними чинниками, зокрема
наявністю проблеми доступу сільського насе-
лення до якісних освітніх послуг навіть на по-
чаткових ступенях освіти. Ст. 53 Конституції
України декларує обов'язковість повної загаль-
ної середньої освіти, доступність і безоплатність
якої забезпечує держава. Але в дійсності права
і гарантії забезпечуються для міського і
сільського населення неоднаковою мірою. Най-
частіше це пов'язано не тільки з нижчим рівнем
матеріального добробуту сільського населення,
скільки з фізичною недосяжністю відповідних
об'єктів соціальної інфраструктури [12].

На наше переконання власний людський
капітал молодої людини є найважливішим фак-

тором, що підвищує шанси вступу до ВНЗ і його
закінчення. Зокрема це успішність у школі,
якість підготовки у середньому навчальному
закладі, місце розташування, додаткові форми
навчання (гуртки, школи, репетитори, курси).

Водночас фактори сімейного капіталу поки
що сприймаються як бар'єри на шляху до вищої
освіти для дітей із бідніших і неповних сімей,
дітей, чиї батьки менш освіченні і займають
нижчі посади. Це стосується як фактичної до-
ступності рівня вищої освіти, так і нерівності
намірів, а також престижності та якості освіти
(більш високооплачувані спеціальності, пре-
стижні ВНЗ і т. д.).

ВИСНОВКИ
Отже, загалом можна зробити висновок,

що, незважаючи на існуючі уявлення, вища ос-
віта для сільської молоді не є менш доступною,
ніж для міської. Це підтверджує не лише регіо-
нальний, а й відомчий та галузевий розподіл
першокурсників.

Тобто сільська молодь загалом має мож-
ливість обирати як майбутню спеціальність, так
і навчальний заклад, в якому її здобути. Май-
же однаковий відсоток зарахованих до приват-
них ВНЗ серед міської і сільської молоді свід-
чить, що частка населення, готового платити за
навчання, не залежить від місця проживання.
Очевидно також, що сільська молодь мало
орієнтована на здобуття суто сільськогоспо-
дарських професій, перевага надається спе-
ціальностям, за якими набуті професійні знан-
ня можна використовувати не лише у сільській
місцевості, а й у містах.

Підсумовуючи вищевикладене, робимо ви-
сновок, що відносно низький освітній рівень
сільського населення України зумовлений не
лише обмеженістю доступу до закладів повної
загальної середньої та вищої освіти, а й по-
стійними міграційними втратами найактивнішої
частини молоді, яка виїздить у міста для здо-
буття вищої освіти і після закінчення навчання
намагається там залишитися. Переважно не-
зворотний характер таких міграцій зумовлений
не лише привабливістю міського способу жит-
тя. Вочевидь, це передусім пов'язано з можли-
востями реалізації людського потенціалу, зок-
рема через участь у ринку праці.
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Статтю присвячено формуванню теоретико-методичних підходів державного управління економічними проце-
сами країни. Світовий досвід свідчить про підвищення ролі держави у функціонуванні національної економіки країн,
особливо в період подолання кризових явищ. Саме держава виступає гарантом забезпечення існування свободи кон-
куренції і розвитку ринкових відносин.

Західна класична макроекономічна теорія передбачає дві альтернативні концепції економічного регулювання —
монетаризм та кейнсіанство. Класична теорія ідеалізує стихійний ринковий механізм. Так, економіка, на думку пред-
ставників цього теоретичного підходу, завжди тяжіє до рівноважного стану. Класичний підхід передбачає, що еко-
номіка самостійно, без втручання ззовні, буде рухатися до точки рівноваги.

Однак ринкова організація економіки не здатна забезпечити рівновагу всіх елементів системи. Передумовами
ринкової свободи та її об'єктивними обмеженнями у концепції Сміта є поділ праці та приватна власність. Поділ праці
дає можливість кожному індивіду, який спеціалізується на конкретному виді праці та підвищує її продуктивність,
обмінюватися різними продуктами із іншими суб'єктами господарювання. Приватна власність створює основу для
відокремлення результату праці в його товарно-грошовій формі.

У процесі дослідження ролі держави в економіці виявлено наявність двох теоретичних підходів. Так, прихильни-
ки державної активності виходять із "провалу ринку", а неоконсерватори обгрунтовують необхідність приватизації
і дерегулювання, роблячи наголос на "провалі держави". Обидва підходи, без сумніву, можуть існувати, але абсолю-
тизація дії ринкового або державного регулювання так само, як і його недооцінка, не мають достатніх підстав.

Держава виконує регулювальні функції на відповідних ринках за допомогою адміністративних й економічних
методів. Проте найбільш доцільним є використання економічних методів. Економічні методи регулювання адекватні
природі ринку. Вони безпосередньо впливають на кон'юнктуру ринку і через неї побічно на виробників та спожи-
вачів товарів і послуг.

The article is devoted to the formation of theoretical and methodological approaches of state management of economic
processes of the country. World experience shows the role of the state in the functioning of the national economy of the
countries, especially during the period of overcoming crisis phenomena. Exactly the state guarantees the existence of
free competition and the development of market relations.

Western classical macroeconomic theory provides for two alternative concepts of economic regulation — monetarism
and Keynesianism. Classical theory idealizes the spontaneous market mechanism. So, the economy, in the opinion of the
representatives of this theoretical approach, always tends to equilibrium. The classical approach assumes that the economy
itself, without external interference, will move to a point of equilibrium.

However, the market economy organization is not able to balance all elements of the system. The preconditions for
market freedom and its objective constraints in Smith's concept are division of labor and private property. The division
of labor enables each individual, who specializes in a particular type of work and increases its productivity, to exchange
various products with other economic entities. Private property creates the basis for separating the result of labor in its
commodity-money form.

In the process of studying the role of the state in the economy it was revealed the existence of two theoretical
approaches. Supporters of state activity proceed from the "failure of the market". While neo-conservatives substantiate
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державне регулювання економіки в Україні

є необхідною умовою забезпечення соціально-
економічного розвитку. Світовий досвід
свідчить про підвищення ролі держави у функ-
ціонуванні національної економіки країн, особ-
ливо в період подолання кризових явищ. Саме
держава виступає гарантом забезпечення існу-
вання свободи конкуренції і розвитку ринко-
вих відносин. Закономірності функціонування
ринкового механізму викликають ряд негатив-
них зовнішніх ефектів, які перш за все руйну-
ють сам ринковий механізм і конкурентне се-
редовище. Подолання цих наслідків можливо
тільки шляхом втручання ззовні, яке може
здійснювати держава. Отже, ринок не може
виступати єдиним ефективним механізмом ре-
гулювання економічних процесів. Логічне
з'єднання ринкового і державного регулюван-
ня в сучасному світі є основою стабільного со-
ціально-економічного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різнобічні грані важливої економічної про-
блеми ролі і місцю держави у забезпечення
функціонування ринку знайшли висвітлення у
наукових працях вітчизняних та іноземних на-
уковців. Концептуальна основа державного ре-
гулювання ринкової економіки сформована ще
зарубіжними фундаменталістами Дж. М. Кей-
нсом, Р. Кемпбеллом, А. Маршаллом, П. Са-
муельсоном, А. Файолем, М. Кондратьєвим,
В. Леонтьєвим і вітчизняними науковцями
В. Базилевичем, В. Гейцем, А. Гальчинським,
І. Лукіновим та багатьма іншими.

Однак зміна вектора державного розвитку
актуалізує сучасні підходи до проблем дослід-
ження з урахуванням необхідності розв'язан-
ня низки завдань щодо реформування регуля-
тивних інструментів забезпечення збалансова-
ного розвитку ринку.

the necessityof privatization and deregulation, meaning the "failure of the state". Both approaches, of course, can exist,
but the absolutisation of the action of market or state regulation, as well as its underestimation, do not have sufficient
reasons.

The state performs regulatory functions on the relevant markets through administrative and economic methods.
However, themostexpedient is the use of economic methods. Economic methods of regulation are adequate to the essence
of the market. They directly affect the market situation and through it indirectly affectproducers and consumers of goods
and services.

Ключові слова: держава, методи, моделі, економічні процеси, ринок.
Key words:state, methods, models, economicprocesses, market.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка теоретич-

них, методологічних положень і практичних
рекомендацій щодо використання методів дер-
жавного регулювання економічниї процесів
країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вперше потреба в науковому обгрунтуванні
межі державного управління життям суспіль-
ства, включаючи економіку, з'явилася за фео-
дального устрою — наприкінці ХVІ — на по-
чатку ХVІІ ст. Саме з цим пов'язані свобо-
долюбиві ідеї Д. Локка, Т. Гоббса (Англія) і
Ш. Монтеск'є, Д. Дідро (Франція), Вольтера про
необхідність лібералізації суспільного життя.
Вони розглядали свободу як необхідний еле-
мент всієї сукупності індивідуальних прав і сво-
бод, які виходять із самої природи людини [1;
2]. Ідеї пріоритету економічної свободи були
обгрунтувані у працях Д. Норса, П. Баугільбе-
ра, Б. Гурне, Ф. Кене [3]. Не акцентуючи увагу
на філософських ідеях економістів того часу,
зазначимо, що вони, як фізіократи, передбача-
ли, з одного боку, митну лібералізацію вільно-
го ринку зерна, а з іншого — мінімальне дер-
жавне обмеження свободи правовими метода-
ми. Вважається, що саме Гурне увів термін
laissez faire, що означає обмежену роль держа-
ви в економіці.

Західна класична макроекономічна теорія
передбачає дві альтернативні концепції еконо-
мічного регулювання — монетаризм та кейн-
сіанство. Класична теорія ідеалізує стихійний
ринковий механізм. Так, економіка, на думку
представників цього теоретичного підходу, зав-
жди тяжіє до рівноважного стану. Класичний
підхід передбачає, що економіка самостійно,
без втручання ззовні, буде рухатися до точки
рівноваги. На певному етапі економічних відно-
син наприкінці ХVІІІ ст. монетаристський
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принцип "laissez faire, laissez passer" (у перекладі
з французького — нехай кожний йде своїм
шляхом) повністю виключав можливість мак-
роекономічного регулювання економіки. Цю
ідею вичерпно обгрунтував Адам Сміт у праці
"Дослідження про природу і причини багатства
народів". Сутність вчення Сміта полягає в тому,
що "ринкова система здатна до саморегулюван-
ня, в основі якої лежить "невидима рука" —
особистий інтерес, пов'язаний із прагненням
одержати прибуток. Він є основною мотивую-
чою силою економічного розвитку... Економі-
ка буде функціонувати ефективніше, якщо вик-
лючити державне регулювання. Найкращий
варіант — це дотримуватися політики невтру-
чання держави...". Сутність такої теорії у спро-
щеному вигляді можна звести до наступного:
якщо товаровиробники бачать, що за існуючи-
ми цінами їх товари більше не купуються, то
вони за власною ініціативою використовують
обидва механізми коригування, а саме: знижу-
ють як обсяги виробництва продукції, так і ціни
на неї. Отже, жоден із економічних агентів не
має стимулу відхилятися від точки рівноваги,
яка визначає одночасно і загальний рівень цін,
і розміри валового продукту [4, с. 332].

Однак ринкова організація економіки не
здатна забезпечити рівновагу всіх елементів си-
стеми. Передумовами ринкової свободи та її
об'єктивними обмеженнями у концепції Сміта
є поділ праці та приватна власність. Поділ праці
дає можливість кожному індивіду, який спе-
ціалізується на конкретному виді праці та підви-
щує її продуктивність, обмінюватися різними
продуктами із іншими суб'єктами господарю-
вання. Приватна власність створює основу для
відокремлення результату праці в його товар-
но-грошовій формі. Обмеження економічної
свободи, на думку А. Сміта, може здійснюва-
тися державою. Примусове обмеження еконо-
мічної свободи необхідне тоді, коли свобода
одних індивідумів подавляється іншими су-
б'єктами. У деяких випадках можливе й обме-
ження зовнішньої торгівлі державним протек-
ціонізмом, коли це є відповідним заходом на
введення іноземною державою митних бар'єрів
або необхідністю захисту слабких галузей про-
мисловості. Функціям державного регулюван-
ня відводиться "захисний" характер.

У основу неокласичної моделі відтворення
покладено закон Сея, який сформульовано іще
1800 р., згідно з яким пропозиція товарів по-
роджує попит. Цей закон передбачає, що спо-
живачі витрачають лише свій дохід і витрача-
ють його повністю. Однак реально більшість
людей робить накопичення, зберігаючи части-

ну доходів, а підприємці часто використовують
позикові кошти [5].

Смітівське трактування державного регу-
лювання поступово коригувалося. Послідов-
ників А. Сміта відносять до так званої класич-
ної школи, пов'язаної з іменами Д. Рікардо, Ж.
Сея, Д. Мілля, А. Маршалла, ідеї якої знайшли
подальший розвиток у ряді сучасних неокла-
сичних концепціях (монетаризм, теорія раціо-
нальних очікувань та ін.).

Так, Д. Мілль звернув увагу на можливі ви-
падки "безсилля ринку". Тому, з одного боку,
він підтримував принцип мінімального втручан-
ня держави в економіку, а з іншого — обгрун-
тував необхідність регулювання сфери освіти і
соціально-трудових відносин, що виділяло його
позицію із постулатів прихильників класичної
доктрини. Ідея про те, що економічна свобода
має цінність, оскільки вона корисна, обгрун-
тована Д. Міллем в трактаті "Про свободу" [6,
с. 114] й характеризує своєрідність підходу еко-
номістів класичної школи до її змісту, який з
деякими модифікаціями поширюється і на су-
часну неокласичну школу. Такий методологіч-
ний підхід грунтується на твердженні, що
вільний ринок, здатний до саморегулювання, є
найбільш ефективним способом організації
господарства.

Інший методологічний підхід до вирішення
питання державного обмеження свободи в
суспільстві відрізняє представників історичної
школи (Мюллер А., Ліст Ф.). З позиції Ф. Ліста,
"окрема людина ... не завжди вільною діяльні-
стю сприяє інтересам суспільства ..., у тисячах
випадків державна влада бачить себе змушеною
обмежувати приватну промисловість" [7, с. 242—
243]. У системі обмеження господарської сво-
боди Ф. Ліст приділяв особливо велику увагу
протекціонізму, який покликаний сприяти роз-
витку нових галузей промисловості та сільсько-
го господарства, залученню капіталів і продук-
тивних сил із-за кордону. Отже, в концепції
представників історичної школи державне ре-
гулювання трактується як обмеження госпо-
дарської свободи державою з метою розвитку
продуктивних сил країни.

Серед існуючих підходів до розкриття про-
блеми економічної свободи можна відзначити
маржиналістський підхід представників авст-
рійської школи (Менгер К., Бем-Беварк Е. і
Візер Ф.). Державні обмеження свободи у кон-
цепції австрійської школи були мінімальними.
К. Менгер, наприклад, вважав, що "суспільні
відносини змінюються і удосконалюються най-
кращим чином лише тоді, коли цей процес
здійснюється не навмисно" [8, с. 129]. У цьому
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випадку розглядається ідея "спонтанності"
економічного розвитку і пріоритету ринково-
го механізму саморегулювання, яка в ХХ ст.
була розкрита в конкурентній стратегії Ф. Хай-
ека [9].

Значний інтерес становлять погляди інсти-
туційного напряму (Веблен Т., Коммонс Д. та
ін.), які аналізують економічну свободу та її
обмеження із позицій рівних стартових мож-
ливостей вибору індивідів. Вони не виділяли
об'єктивних обмежень ринкової свободи, од-
нак її ступінь в інституційній концепції зале-
жить від якості ринкового середовища, яке
змінюється у процесі розвитку економічної
системи. У розумінні інституціоналістів ринок
є не нейтральним механізмом розподілу ре-
сурсів, а соціальним інститутом, який набуває
глибоких змін разом із інституційною систе-
мою суспільства. При цьому в умовах високо-
розвиненої економіки, де вирішальний вплив
мають великі компанії, посилюється роль не-
ринкових регуляторів економічних процесів. У
монополістичній економіці, в якій саморегулю-
ючі ринкові сили не працюють, на думку фран-
цузького інституціоналіста Ф. Перру, необхід-
ним є механізм соціального контролю, який би
дав можливість використовувати потенційні
можливості ринку, усуваючи його негативні
риси і компенсуючи недоліки. Тому об'єктив-
но необхідні такі обмеження ринкової свобо-
ди, як створення системи соціального захисту
від безробіття та використання системи інди-
кативного планування на мікрорівні [10].

До кінця ХІХ ст. систематизуються і по-
глиблюються думки про об'єктивні та державні
обмеження ринкової свободи. Так, А. Маршалл
ввів поняття економічної свободи в предмет
науки й визначив її "як свободу виробництва і
підприємництва", об'єктивно обмежену необ-
хідністю співпраці та асоціацій [11, с. 103]. Такі
теоретичні зміни були зумовлені змінами за-
гальних умов господарювання, концентрацією
виробництва, монополізацією економіки, заго-
стренням соціальних проблем. Внаслідок цьо-
го кінець ХІХ ст. став періодом значного зрос-
тання масштабів регулювання, які поширили-
ся, як вказує А. Карсон, на ринок у цілому (ан-
тимонопольне регулювання), та на певні галузі
господарства (залізничний, водний транспорт,
виробництво електроенергії та ін.).

Представники неокласичного напряму по-
чали розглядати проблему поєднання свободи
та її обмежень на рівні суспільного добробуту.
Грунтуючись на ідеї про невідповідність при-
ватної та суспільної вигоди, Г. Сіджуїк пока-
зав, що система економічної свободи і конку-

ренції має певні недоліки. Вона "не забезпечує
ефективного вирішення багатьох типів проблем
виробництва", "нічого не говорить про ... ефек-
тивний розподіл суспільного багатства" "забез-
печує всім свободу купівлі-продажу, але не
рівності можливостей" [12, с. 76]. Тому завдан-
ням держави у ХХ ст., з його точки зору, стає
ліквідація негативних наслідків свободи і пев-
не вирівнювання економічних можливостей для
кожного підприємця та індивіда.

З точки зору А. Пігу, державне обмеження
ринкової свободи необхідне для створення
"суспільних благ", усунення негативних нас-
лідків побічних ефектів ринку (професійні зах-
ворювання, травми на виробництві, забруднен-
ня навколишнього середовища, безробіття і
т.д.), рівномірнішого розподілу національного
доходу [13]. Формами обмеження ринкової
свободи, на його переконання, може бути дер-
жавний контроль (прямий — у випадку регу-
лювання діяльності монополій на ринку, непря-
мий — за допомогою податків і субсидій) і дер-
жавне підприємництво. Вибір методів залежа-
тиме від масштабів втручання, характеру га-
лузі, яка потребує регулювання, об'єктивних
оцінок компетентності органів, що здійснюють
втручання, й ефективності реалізації поставле-
них цілей. У ХХ ст. постулати неокласичної
школи виявилися невід'ємними аргументами на
користь поєднання державного обмеження і
свободи господарюючих суб'єктів у змішаній
економіці. Стало очевидним, що економічна
свобода можлива лише за умов складної й ди-
намічної системи її державних обмежень у
сфері виробництва національного багатства та
його розподілу.

Нова епоха в розвитку теорії і практики
державного регулювання пов'язана з ім'ям
Д. Кейнса. У своїй праці "Загальна теорія зай-
нятості, процента і грошей" він поставив під
сумнів провідний постулат неокласичної шко-
ли про спроможність ринкового механізму до
саморегулювання і довів неможливість самоз-
цілення економіки. Д. Кейнс розглядав по-
єднання свободи і несвободи як "взаємодію сти-
хійного і свідомого, виходячи із моделі недо-
сконалої конкуренції, якій не притаманний
стихійний механізм відновлення рівноваги"
[14, с. 217]. Центральним положенням кейнсі-
анської економічної теорії також є поняття
макроекономічної рівноваги. Основним питан-
ням макроекономічного аналізу Дж. Кейнс роз-
глядав взаємний зв'язок між запланованими
витратами і національним продуктом. Погод-
жуючись із трактуванням даного вчення теоре-
тиками економічної теорії, можна зробити вис-



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 20, 2018

59

новок, що в основу кейнсіанського підходу по-
кладено припущення, що рівень цін постійний,
річний фактичний обсяг національного вироб-
ництва, який в свою чергу відповідає розмірам
доходу. Вважаємо, що за такого підходу не вра-
ховується також вплив зовнішньої торгівлі.
Згідно з цією моделлю "доходи-витрати", рівно-
вага в макроекономіці настає тоді, коли сукупні
витрати дорівнюють національному продукту
[15].

Основними характерними рисами кейн-
сіанської моделі регулювання є: по-перше, ви-
сока частка національного доходу, яка розпо-
діляється через державний бюджет; по-друге,
формування державного підприємництва на
основі створення державних і змішаних під-
приємств; по-третє, широке використання кре-
дитно-фінансових і бюджетно-фінансових ре-
гуляторів для стабілізації економічної ко-
н'юнктури, зглажування циклічних коливань,
підтримання високих темпів зростання і висо-
кого рівня зайнятості.

Кейнсіанська модель державного регулю-
вання застосовувалася країнами Заходу більше
двох післявоєнних десятиріч. У багатьох краї-
нах приймалися закони, які закріплювали функ-
ції підтримки повної зайнятості й антицикліч-
ного регулювання за органами управління еко-
номікою, держава забезпечувала виконання пи-
тань охорони праці, надання допомоги бідним,
було націоналізовано окремі галузі.

ВИСНОВКИ
У процесі дослідження ролі держави в еко-

номіці виявлена наявність двох теоретичних
підходів. Так, прихильники державної актив-
ності виходять із "провалу ринку", а неоконсер-
ватори обгрунтовують необхідність привати-
зації і дерегулювання, роблячи наголос на "про-
валі держави". Обидва підходи, без сумніву,
можуть існувати, але абсолютизація дії ринко-
вого або державного регулювання так само, як
і його недооцінка, не мають достатніх підстав.
Розвиток ринкової економіки в другій половині
XX ст. виявив тенденцію до розширення масш-
табів діяльності й посилення ролі держави в
економічній сфері. При цьому мета держави в
ринковій економіці — не коригувати ринковий
механізм, а створювати умови для його вільно-
го функціонування.

Держава виконує регулювальні функції на
відповідних ринках за допомогою адміністра-
тивних й економічних методів. Проте найбільш
доцільним є використання економічних ме-
тодів. Економічні методи регулювання адек-
ватні природі ринку. Вони безпосередньо впли-

вають на кон'юнктуру ринку і через неї побічно
на виробників та споживачів товарів і послуг.
За допомогою важелів фінансово-кредитної,
податкової, цінової, інвестиційної, зовнішньо-
економічної політики держава впливає на певні
економічні інтереси та стимули, впливаючи на
поведінку суб'єктів господарювання як вироб-
ників, так і споживачів, а не безпосередньо на
саме виробництво і споживання.
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QUALIMETRIC MODEL OF ASSESSMENT OF PERSONNEL PREPARATION TO
ORGANIZATIONAL CHANGES

У статті розроблено модель оцінки готовності персоналу до організаційних змін з використанням кваліметрії. Запро-
поновано послідовність формування кваліметричної моделі оцінки готовності персоналу до змін, яка включає наступні
етапи: визначення факторів, що впливають на готовність персоналу до проведення організаційних змін; встановлення
критеріїв впливу на готовність персоналу до проведення змін за допомогою декомпозиції визначених факторів; визначен-
ня вагомості кожного фактору та критерію з використанням експертних оцінок; розрахунок моделі оцінки готовності
персоналу до організаційних змін; побудова профілю готовності персоналу до організаційних змін. На основі узагаль-
нення існуючих напрацювань вчених щодо критеріїв оцінки готовності персоналу до змін було визначено структуру базо-
вої кваліметричної оцінки, яка включає такі фактори як психологічний, мотиваційний, професійно-кваліфікаційний та
організаційний. Визначено та обгрунтовано: якщо рівень готовності персоналу до змін є меншим за 0,5, то рівень опору
складає понад 50% усього персоналу підприємства, що є досить критичним для підприємства; якщо рівень готовності
персоналу до змін знаходиться у межах від 0,5 до 0,75 — рівень опору персоналу відповідає нормі, є допустимим; якщо
рівень готовності персоналу до змін 0,75 — 1,0 — рівень опору персоналу оптимальний (майже відсутній), отже, персонал
психологічно, мотиваційно, організаційно та професійно-кваліфікаційно готовий до змін. Запропоновану кваліметричну
модель апробовано на ПАТ "Харківський електротехнічний завод "Укрелектромаш"" та побудовано відповідний профіль
готовності персоналу до змін. У результаті проведеного експертного оцінювання виявлено низький рівень готовності за
мотиваційним та психологічним факторами, що підкреслює необхідність вдосконалення організаційної культури з роз'-
ясненням важливості проведення майбутніх змін на підприємстві та поліпшення соціально-психологічного клімату.

The article develops a model for assessing staff readiness for organizational changes using qualimetry. The sequence of
formation of the qualimetric model of personnel readiness assessment for changes is proposed, which includes the following
steps: definition of factors influencing the personnel readiness for organizing changes; establishment of criteria for influencing
the personnel readiness for changes through the decomposition of certain factors; determining the importance of each factor
and the criterion using expert assessments; calculation of personnel readiness model for organizational changes; building a
staff readiness profile for organizational change. The structure of the basic qualimetric assessment, which includes such factors
as psychological, motivational, professional qualification and organizational, was determined on the basis of generalization
of existing achievements of scientists regarding the criteria for assessing personnel readiness for changes. It is determined and
substantiated: if the personnel readiness for changes is less than 0.5, then the level of resistance is more than 50% of the total
enterprise personnel, which is quite critical for the enterprise; if the level of the personnel for readiness changes is in the range
from 0,5 to 0,75 — the level of resistance of the personnel corresponds to the norm is permissible; if the level of personnel
readiness for changes is 0.75 — 1.0 — the level of staff resistance is optimal (almost absent), therefore, the staff is psychologically,
motivational, organizational and professional-qualifying ready for change. The proposed qualimetric model was tested at
PJSC "Kharkov electrical engineering plant "Ukrelectromash"" and the corresponding profile of personnel readiness for changes
was constructed. As a result of the expert evaluation, a low level of readiness for motivational and psychological factors has
been identified, which emphasizes the need to improve the organizational culture by explaining the importance of future
changes in the enterprise and improving the socio-psychological climate.

Ключові слова: готовність персоналу до змін, організаційні зміни, оцінка готовності, ква-
ліметрична модель, експертне оцінювання, фактори та критерії.

Key words: personnel readiness for changes, organizational changes, readiness assessment,
qualimetric model, expert evaluation, factors and criteria.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У зовнішньому середовищі відбуваються

зміни, що обумовлені розвитком економіки,
посиленням конкурентного середовища тощо.

Це, в свою чергу, породжує необхідність про-
ведення на підприємстві змін в управлінських
процесах, організаційній структурі, асорти-
менті продукції, технології, корпоративній
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культурі, ефективність здійснення яких пов'я-
зана із забезпеченням необхідними ресурсами.
Саме ресурсне забезпечення діяльності
підприємства є запорукою його стійкого роз-
витку. Варто зазначити, що разом з формаль-
ною оцінкою ресурсної можливості підприє-
мства, тобто оцінкою необхідних для реалі-
зації змін усіх ресурсів, що підтримують стра-
тегію, важливим є аналіз ключових факторів
успіху запланованих змін. Позитивне або не-
гативне ставлення людей до змін залежить не
лише від ефективності змін, але й від того, чи
були задоволені потреби персоналу в конк-
ретній ситуації, що призвела до змін. Успіш-
не проведення організаційних змін залежить
від сприйняття персоналом підприємства от-
риманих результатів (порівняння того, чого
вони чекали від змін, і того, що насправді
відбулося). Тому особливої актуальності на-
буває питання оцінки готовності персоналу
до змін.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання оцінювання готовності підприєм-
ства до змін висвітлені в наукових публікаціях
таких авторів як О. Гусєва, Н. Беляєва, Л. Єрмо-
ленко, П. Куліков, С. Розенберг, Е. Флагмгольц
[2—3; 5; 9—10]. Серед досліджень готовності
персоналу до змін можна виділити роботи М.
Фаєрмана [8], Д. Коена [4], О. Віханського [1],
які визначають готовність персоналу до змін на
особистому, груповому і системному рівнях з
конкретизацією системи параметрів. Незважа-
ючи на опрацьованість багатьох аспектів щодо
критеріїв оцінювання готовності персоналу до
змін, питання особливостей використання не-
обхідних математичних інструментів залиша-
ються не повністю вирішеними.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою даної статті є розробка кваліметрич-
ної моделі оцінки готовності персоналу до
організаційних змін. Для досягнення зазначе-
ної мети вирішуються наступні завдання: виз-
начити послідовність формування кваліметрич-
ної моделі оцінки готовності персоналу до
організаційних змін; запропонувати базову
кваліметричну модель оцінки готовності пер-
соналу до організаційних змін та визначити
фактори та критерії оцінки; здійснити експер-
тне оцінювання рівня готовності персоналу до
змін на промисловому підприємстві та побуду-
вати відповідний профіль готовності персона-
лу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний рівень розвитку виробництва і

масштабні зміни в економічній і соціальній сфе-
рах суспільства пред'являють підвищені вимо-
ги до людини в його професійній діяльності,
зростає значимість соціальних наслідків управ-
лінських рішень. З іншого боку, на рівні управ-
ління підприємством найчастіше про не-
обхідність оцінки готовності персоналу до змін
керівництво замислюється лише тоді, коли об-
становка на підприємстві виявляється на-
стільки напруженою, що ставить під загрозу її
подальше існування. Враховуючи те, що пози-
тивне сприйняття можливих змін є запорукою
здорової психологічної атмосфери, яка є необ-
хідною умовою ефективної діяльності трудо-
вого колективу, а також задоволеності резуль-
татами організації праці і відносинами з коле-
гами, важливим стає дослідження сучасних
інструментів оцінки готовності персоналу до
організаційних змін.

Аналізуючи існуючий інструментарій оцін-
ки готовності персоналу до організаційних
змін, спершу зазначимо, що підприємство ро-
зуміється як система, де при управлінні зміна-
ми враховуються всі значущі фактори. Тому го-
товність є комплексною характеристикою ста-
ну підприємства перед проектом змін. Крім
того, більшість вчених визначають "готовність"
як суттєву ознаку установки, яка виявляється
у випадках поведінкової активності суб'єкта,
тобто готовність — це свого роду "налаштуван-
ня" на виконання професійної діяльності [4].

Зазначимо, що готовність персоналу до змін
визначається набором критеріїв. Так, М. Фає-
рман розглядає наступні параметри, що харак-
теризують готовність персоналу до змін на
індивідуальному рівні: визначеність, здатність
до навчання, своєчасність, реальна активність
(дії, вчинки, діяльність), психологічна захи-
щеність, прагнення до нового, чутливість, на-
явність суб'єктивної значущості змін, когнітив-
на складність, схильність до експерименту, ви-
сока креативність і гнучкість мислення [8]. Інші
ж вчені пов'язують готовність з певним рівнем
розвитку особистості, зі сформованою ціліс-
ною системою її комунікативних якостей, що
включають певні поведінкові й емоційні компо-
ненти [4; 10].

Отже, більшість науковців акцентує увагу
на мотиваційній, операційній та вольовій скла-
довій готовності персоналу до змін, деякі [5; 9]
виділяють ще й орієнтаційну та психологічну
готовність персоналу до змін. При цьому, не-
зважаючи на велику кількість існуючих кри-
теріїв оцінки готовності персоналу до змін,
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відсутня цілісна методологіч-
на база для визначення сут-
ності даної проблеми, а саме
коректність застосування
того чи іншого статистичного
методу. Тому в контексті ніве-
лювання їх недоліків та про-
блемних місць для оцінки го-
товності персоналу до прове-
дення організаційних змін
запропоновано використову-
вати кваліметричний підхід, а
саме кількісне оцінювання як-
існих показників [7]. Незва-
жаючи на те, що цей підхід ба-
зується на експертних оцін-
ках, розробка оціночного
інструментарію саме з квалі-
метричних позицій дозволить
кількісно визначити якість роботи будь-якого
об'єкту управління. Сутність такого підходу
полягає у виробленні оперативної інформації
про учасників процесу, зміст їх діяльності та
можливий кінцевий результат у певному на-
прямку функціонування підприємства. При
цьому розроблені та обгрунтовані для квалі-
метричної моделі фактори й критерії викону-
ють роль еталону, який може бути адаптова-
ним до змінених вимог та загальних стандартів.

Варто зазначити, що оцінювання якісної
сторони ставлення персоналу до можливих
змін у діяльності підприємства за допомогою
кваліметрії є можливим за дотримання таких
принципів [7]:

у вигляді сукупності певних властивостей
можна подати будь-яке якісне явище;

використовуючи кваліметричну модель,
прості елементи досліджуваного поняття мож-
на представити у вигляді ієрархічної структу-
ри;

має бути визначений стандарт якості, з яким
будуть порівнюватися досягненні результати;

є можливість порівнювати показники у
різних одиницях виміру;

вагомість кожного фактору визначається з
огляду на пріоритетність;

комплексну кількісну оцінку якості можна
подати як деяку функцію відносних показників
і коефіцієнтів вагомості.

Отже, схема формування кваліметричної
моделі оцінки готовності персоналу до органі-
заційних змін представлена на рис. 1.

Визначення готовності персоналу до
організаційних змін на підприємстві необхід-
но починати з дослідження факторів впливу,
оскільки саме вони обумовлюють процес усві-

домлення майбутніх якісних перетворень си-
стеми.

Зауважимо, що визначення характерних
факторів, що впливають на готовність персо-
налу до змін та встановлення критеріїв шляхом
їх декомпозиції, обгрунтовано на основі уза-
гальнення результатів виконаного теоретико-
прикладного дослідження сутності й особли-
востей менеджменту персоналу в контексті
проведення організаційних змін на промисло-
вих підприємствах.

Отже, запропонований сучасний універ-
сальний методичний підхід до оцінки готов-
ності персоналу до змін, що базується на по-
будові кваліметричної моделі шляхом розкла-
дання складного явища на основні складові
його фактори та критерії, дозволяє вирішити
проблему оцінки готовності персоналу до
організаційних змін на індивідуальному рівні в
контексті забезпечення ефективності даного
процесу.

Для визначення вагомості кожного факто-
ру та критерію використовується експертне
оцінювання. Зазначимо, що реалізація методу
експертних оцінок включає наступні етапи [6]:

1) формування мети та завдань експертно-
го оцінювання;

2) формування експертної групи;
3) формування переліку пріоритетних кри-

теріїв;
4) проведення експертизи;
5) обробка та аналіз результатів експерти-

зи;
6) проведення підсумків опитування;
7) визначення рівня узгодженості думок ек-

спертів і вироблення відповідних висновків
щодо значущості кожного критерію.

Рис. 1. Схема формування кваліметричної моделі оцінки
готовності персоналу до організаційних змін
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Згідно з табл. 1, проаналізуємо структуру
кваліметричної моделі: фактори, за які умовно
приймаються напрями діяльності персоналу як
чинники; критерії, за які умовно приймаються
вимоги до діяльності персоналу у певному на-
прямі; вагомість факторів і критеріїв; значен-
ня ступеню відповідності діяльності персона-
лу вимогам, що установлюються колегіально.
При цьому коефіцієнт відповідності вимірюєть-

Фактори 
Вагомість 
фактору 

(Ф) 
Критерії 

Вагомість 
критеріїв 

(В) 

Коефіцієнт 
відповідності 

(К) 
Оцінка факторів 

Психологічний 
фактор 

Ф1 Переважає позитивне ставлення до роботи, 
задоволеність існуючим станом справ на 
підприємстві 

В1 К1 Ф1 х ∑ В1хК1 + … В4хК4 

Відчуття приналежності до групи В2 К2 
Cприятливий соціально-психологічний 
клімат 

В3 К3 

Відсутність страху перед майбутніми 
змінами на підприємстві 

В4 К4 

Мотиваційний 
фактор 
 

Ф2 Сприйняття та розуміння організаційної 
культури 

В5 К5 Ф2 х ∑ В5хК5 + … В8хК8 

Бажання майбутніх змін В6 К6 
Високий рівень ефективності комунікацій з 
колегами 

В7 К7 

Наявність інструментів мотивації праці В8 К8 
Професійно-
кваліфікаційний 
фактор 

Ф3 Високий рівень розвитку професійних та 
рольових компетенцій 

В9 К9 Ф3 х ∑ В9хК9 + … В12хК12 

Здатність до саморозвитку В10 К10 
Наявність системи навчання й підвищення 
кваліфікації персоналу 

В11 К11 

Володіння інформаційно-комунікаційними 
технологіями 

В12 К12 

Організаційний 
фактор 

Ф4 Є досвід участі у проведенні змін В13 К13 Ф4 х ∑ В13хК13 + … В16хК16 
Є досвід організації змін В14 К14 
Є інформація щодо проведення майбутніх 
змін 

В15 К15 

Є знання про особливості й умови 
функціонування підприємства 

В16 К16 

КМогпз = (Ф1 х ∑ В1хК1 + … В4хК4) + (Ф2 х ∑ В5хК5 + … В8хК8) + (Ф3 х ∑ В9хК9 + … В12хК12) + (Ф4 х ∑ В13хК13 + … В16хК16) 

Таблиця 1. Базова кваліметрична модель оцінки готовності персоналу до організаційних змін

Фактори 
Вагомість 
фактору 

(Ф) 
Критерії 

Вагомість 
критеріїв  

(В) 

Коефіцієнт 
відповідності  

(К) 

Оцінка 
факторів 

1 2 3 4 5 6 
Психоло-
гічний  

0,25 Переважає позитивне ставлення до роботи, задоволеність 
існуючим станом справ на підприємстві 

0,25 0,75 0,4825 

Відчуття приналежності до групи 0,18 0,5 
Cприятливий соціально-психологічний клімат 0,25 0,5 
Відсутність страху перед майбутніми змінами на 
підприємстві 

0,32 0,25 

Мотива-
ційний  

0,25 Сприйняття та розуміння організаційної культури 0,29 0,5 0,515 
Бажання майбутніх змін 0,28 0,75 
Високий рівень ефективності комунікацій з колегами 0,22 0,25 
Наявність інструментів мотивації праці 0,21 0,5 

Професійно-
кваліфіка-
ційний  

0,25 Високий рівень розвитку професійних та рольових 
компетенцій 

0,25 0,75 0,625 

Здатність до саморозвитку 0,25 0,75 
Наявність системи навчання й підвищення кваліфікації 
персоналу 

0,28 0,5 

Володіння інформаційно-комунікаційними технологіями 0,22 0,5 
Органі-
заційний  

0,25 Є досвід участі у проведенні змін 0,25 0,75 0,6125 
Є досвід організації змін 0,30 0,5 
Є інформація щодо проведення майбутніх змін 0,25 0,5 
Є знання про особливості й умови функціонування 
підприємства 

0,20 0,75 

КМогпз 0,55875 

 

Таблиця 2. Кваліметрична модель оцінки готовності персоналу ПАТ "ХЕЛЗ
"Укрелектромаш""до змін

Отже, кваліметрична модель оцінки го-
товності персоналу до змін представлена у
табл. 1. Дана модель дозволяє не лише визна-
чити готовність персоналу до організаційних
змін, але й виявити ті сфери, які найбільше пе-
решкоджають їх проведенню та відповідно
потребують найбільшої уваги з боку керів-
ництва.
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ся наступним чином: К = 1 — повна
відповідність вимогам (так); К = 0,75
— часткова відповідність вимогам
(більше так, ніж ні); К = 0,50 — урів-
новажена відповідність вимогам (і
так, і ні); К = 0,25 — частково-нега-
тивна відповідність вимогам (більше
ні, ніж так); К = 0 — повна не-
відповідність вимогам (ні).

Зазначимо, що кожен працівник
за цією моделлю зможе прорахува-
ти власний рівень готовності до
організаційних змін. Також засто-
сування даної моделі належить до
компетенцій відділу управління пер-
соналом, але наголосимо, що є ри-
зик отримання інших результатів
через суб'єктивне оцінювання кож-
ного працівника.

Чим вище загальна оцінка пред-
ставлених факторів (тобто ближче до 1), тим
вище готовність персоналу до проведення
організаційних змін, і тим нижче буде опір
змінам під час їх впровадження. Так, якщо от-
римане сумарне значення рівня готовності пер-
соналу до змін, яке дорівнює менше 0,5, то
рівень опору складає понад 50% усього персо-
налу, це досить критично для підприємства.

Якщо рівень готовності персоналу до змін
знаходиться у межах від 0,5 до 0,75 — рівень
опору персоналу відповідає нормі, тобто він є
допустимим, а якщо 0,75 — 1,0 — рівень опору
персоналу оптимальний (майже відсутній),
тому персонал в усіх аспектах готовий до змін.
Зазначимо, що у разі виявлення на підприємстві
необхідності проведення організаційних змін
без попередній позитивних дій з боку керівниц-
тва ймовірність сприятливої картини мінімаль-
на. Крім того, враховуючи неможливість реал-
ізації всіх змін одразу і в повному обсязі, їх слід
запроваджувати поступово та "дозовано". Це
дозволить легше адаптуватися персоналу до
ситуації та довести технології до звички.

Отже, готовність персоналу до здійснення
організаційних змін на підприємстві оцінюєть-
ся шляхом проведення аналізу факторів, які
мають найбільший вплив на діяльність персо-
налу. Коли значення фактору відповідає най-
більшому заданому значенню, його вплив на го-
товність персоналу до проведення змін міні-
мальний, і навпаки, низьке значення фактору
дозволяє говорити про його суттєвий вплив на
можливість реалізації організаційних змін та
відповідно значний опір персоналу.

Оскільки діяльність кожного підприємства
досить специфічна, то формування універсальної

моделі оцінки готовності персоналу до проведен-
ня змін є складним завданням. Але представлена
кваліметрична модель враховує специфіку функ-
ціонування кожного з аналізованих підприємств,
тому було вирішено здійснити апробацію на
підприємстві сільськогосподарського машинобу-
дування — ПАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш"", за ре-
зультатами якого надані дані у табл. 2.

Зазначимо, що кількісний та якісний склад
експертної групи було дібрано за методикою
Є. П. Райхмана і Г. Г. Азгальдова [6; 7], а ступінь
узгодженості думок експертів було оцінено з
використанням коефіцієнту конкордації. Щодо
отриманої загальної оцінки готовності персо-
налу до змін, то вона склала 0,5587. Це вказує
на помірний рівень опору з боку персоналу на
майбутні організаційні зміни на ПАТ "ХЕЛЗ
"Укрелектромаш"", тобто переважна частина
персоналу розуміє важливість проведення змін
з метою поліпшення фінансово-економічної
ситуації на підприємстві.

Отже, персонал підприємства частково го-
товий до організаційних змін. Але слід заува-
жити, що задля подолання можливого опору
персоналу необхідно провести роботу у на-
прямі підвищення психологічної та мотивацій-
ної готовності персоналу до змін, які, в першу
чергу, стосуються організаційної культури та
соціально-психологічного клімату на підпри-
ємстві. Профіль готовності персоналу до змін
(візуалізація досліджуваного об'єкту) пред-
ставлено на рис. 2.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у роботі запропоновано ква-

ліметричну модель оцінки готовності персона-

Рис. 2. Профіль готовності персоналу ПАТ "ХЕЛЗ
"Укрелектромаш"" до організаційних змін
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лу до організаційних змін, яка дозволяє вияв-
ляти вагомість кожного фактору та прирівню-
вати до одиниці критерію, що характеризує
норму, стандарт або ідеал. Головною перева-
гою даної кваліметричної моделі є сверхдемок-
ратичність її процедури, що викликає довіру
працівників, які оцінюються. Розроблена мо-
дель дозволяє комплексно оцінити готовність
персоналу підприємства до проведення змін з
урахуванням впливу факторів, а також сфор-
мувати ефективні заходи усунення причин, що
перешкоджають реалізації організаційних пе-
ретворень. Проведений аналіз готовності пер-
соналу ПАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш" до змін
дозволив встановити, що для подолання опору
майбутнім змінам підприємству необхідно при-
ділити увагу соціальним та психологічному
факторам готовності персоналу, у зв'язку з чим
предметом подальших досліджень є розробка
програми стимулювання персоналу до здійс-
нення змін в контексті удосконалення органі-
заційної культури на підприємстві.
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