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ОРГАНІЗАЦІЙНО ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR THE FORMATION
OF ENVIRONMENTAL PROGRAMS
У статті досліджено теоретикоFметодичні та прикладні положення щодо процесу розроблення та реалізації екоF
логічних програм з урахуванням екологоFекономічних критеріїв. На основі теоретичних узагальнень запропоновано
авторське трактування дефініції "екологічна програма". Удосконалено систематизацію екологічних програм, що
враховує наявність багатьох властивостей природних ресурсів. Запропоновано підхід до фінансування екологічних
програм, який грунтується на концепції зовнішніх екологічних ефектів. Обгрунтовано методичний підхід до оцінки
екологічних програм, що передбачає моніторинг не тільки досягнутих, але й пролонгованих у часі екологічних, соціF
альних та економічних результатів реалізації програми. Обгрунтовано необхідність обов'язкового оприлюднення
програм шляхом проведення онлайнFсемінарів та створення фокусFгруп, що зумовлює участь суспільства у виріF
шенні екологічних проблем держави. Наведений підхід дозволить підвищити екологічну культуру населення.
The article studies the theoretical, methodological and applied concepts relating to the process of development and
implementation of ecological programs with an allowance for ecological and economic criteria. The author's interpretation
of the definition of "ecological program" has been suggested on the basis of theoretical generalizations. The arrangement
of ecological programs has been improved taking into account the presence of many properties of natural resources.
Methodological approach to estimating ecological programs providing for monitoring both the achieved and prolonged
ecological, social and economic results of program implementation has been developed. The necessity of obligatory
promulgation of the program by means of online seminars and focus groups that predetermines the participation of the
society in solving the state ecological problems has been grounded. The given approach will allow to promote the ecological
culture of the population.

Ключові слова: програмно6цільовий метод, екологічна програма, запровадження програм,
оцінка, зовнішні ефекти.
Key words: program and purpose6oriented method, ecological program, program implementation,
evaluation, external effect.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
За умов ринкових трансформацій в Україні
виникла потреба у посиленні регулюючого впли
ву держави на процеси, що відбуваються при реа
лізації її пріоритетів. Дослідники акцентують на
необхідності вирішення багатьох сучасних еколо
гічних проблем, пов'язаних із забрудненням во
дойм, повітря, землі та погіршення їх якості, не
стачею або відсутністю багатьох природних ре
сурсів, які є необхідними для життя людини. Реа
ліями для України сьогодні є надмірне техноген
не навантаження, особливо економічно розвину
тих регіонів, що супроводжується негативним
впливом на здоров'я людей. Слід зазначити, що всі
екологічні негаразди, які з'являються у довкіллі
Передплатний індекс 21847

призводять до появи нових екологічних, еконо
мічних та соціальних проблем.
Одним із основних способів вирішення приро
доохоронних проблем є комплексні екологічні
програми. Вони покликані забезпечити необхід
ну концентрацію економічних, фінансових і ви
робничих ресурсів на пріоритетних напрямах еко
логічної політики. Формування державних еколо
гічних програм дає змогу вирішити ряд завдань, а
саме: сконцентрувати ресурси для розв'язання
певної проблеми; об'єднати зусилля всіх зацікав
лених організацій; визначити стратегічні цілі й
розробити стратегію на довготривалий період.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми, що стосуються цільових програм,
стали предметом досліджень А.С. Абрамова,
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Рис. 1. Концептуальна модель формування екологічних програм

Н.В. Зіновчук, М.Я. Лемешева, І.М. Макарова,
В.Б. Соколова, М.Я. Федоренка, Н.І. Хумарової
Ю.Ф. Шкворця, Я.Я. Яндигова та ін. Проте деякі
теоретичні та методологічні питання щодо про
цесу формування екологічних програм потребу
ють додаткових досліджень, зокрема питання си
стематизації екологічних програм, процедури їх
оцінки та формування. Визнаним є факт, що за
ходи екологічного спрямовання потребують до
сить великих фінансових вкладень. Крім того, еко
номічний ефект від їх реалізації, як правило, мен
ший, ніж від інвестиційних проектів в інших сфе
рах діяльності.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою дослідження є обгрунтування теоретич
них та прикладних аспектів організаційно еконо
мічного механізму формування екологічних про
грам. У контексті вищеозначеної мети сформова
но такі завдання: розкрити теоретичні положення
процесу формування екологічних програм, зокре
ма обгрунтувати термінологічний апарат та сфор
мувати концептуальну модель формування еколо
гічних програм; дослідити організаційну процеду
ру формування екологічних програм; обгрунтува
ти особливості фінансування програмних заходів
екологічного спрямування. У процесі досліджен
ня використано сучасні загальнонаукові та спе
ціальні методи дослідження. Абстрактно логічний
метод та основні його прийоми: висування гіпоте
зи — для обгрунтування наукового припущення
дослідження; термінологічний — для встановлен
ня сутності понять "програма", "цільова програма"
та "екологічна програма"; індукція та дедукція,
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аналіз та синтез — для дослідження процесу роз
роблення екологічних програм, а саме інституціо
нального середовища їх формування; системно
структурований — для вивчення екологічних про
грам як інструмента екологічної політики.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У якості теоретичного підгрунтя для процесу
розробки екологічних програм доцільно викори
стовувати концепцію зовнішніх ефектів, яка доз
воляє обгрунтувати зміст екологічних програм та
процедуру їх формування; концепцію біологічно
го та технічного детермінізму, на засадах яких
слід обгрунтовувати програмні заходи та порядок
їх запровадження; концепцію сталого розвитку,
яка сприяє досягненню збалансованості між еко
номічною, екологічною і соціальною системами.
На основі теоретичного узагальнення існую
чої термінології [5] визначено, що екологічну про
граму слід трактувати як: 1) нормативний доку
мент, спрямований на проведення ефективної і
цілеспрямованої діяльності з координації і орга
нізації заходів щодо збереження та відтворення
природних ресурсів; 2) інструмент екологічної
політики для взаємоузгодженого коригування
векторів ко еволюції екологічних систем та су
спільства; 3) комплекс взаємопов'язаних заходів
та завдань щодо охорони довкілля від шкідливо
го природного та антропогенного впливу та для
покращення якості життя населення.
Концепція формування екологічних програм
передбачає визначення їх змісту та процедури
здійснення (рис. 1). При цьому слід враховувати
класифікаційні особливості програм. Загальнові
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домо, що класифікація передбачає розподіл пред
мета дослідження за класами на основі певних за
гальних ознак або критеріїв. Екологічні проекти
доцільно у методологічному плані групувати за
суб'єктами ініціювання, обсягом, масштабом, дже
релами фінансування, суб'єктами регулювання,
об'єктами природи, терміном виконання. Викори
стання вищенаведеної класифікації дозволить роз
робляти проекти, які спрямовані на вирішення кон
кретних екологічних завдань та удосконалить про
цес їх оцінювання. Що стосується завдань еколог
ічних програм, то вони повинні мати такі характе
ристики, як: конкретність (сформульовані завдан
ня чітко відображають очікувані кінцеві результа
ти); кількісність (кількісний вираз очікуваних ре
зультатів для більш конкретного визначення успі
шності їх виконання); визначеність термінів (заз
начення кінцевої дати для здійснення оцінки); орі
єнтованість на результат (завдання повинні чітко
вказувати на те, чого потрібно досягти).
Організаційні основи формування програм
них документів в Україні закріплені у Законі Ук
раїни "Про державні цільові програми" [5]. Алго
ритм розробки програм, передбачений зазначе
ним нормативним документом, може бути вико
ристано для документів екологічного спрямуван
ня. Проведений аналіз кожного з етапів процесу
формування програм дає підстави стверджувати,
що в Україні існує надзвичайно висока ймовір
ність неформального порушення організаційної
процедури їх розробки. Зазначимо, що алгоритм
формування проектів є досить логічним і дієвим
лише за умови адекватного механізму реалізації
кожного з етапів. У випадку недотримання про
цедур (або хоча б одного з його етапів) знижуєть
ся результативність та ефективність реалізації.
Ефективність запровадження екологічних про
грам залежить від впливу таких інституціональних
чинників, як рівень освіти і культури, обізнаності
населення, бажання населення впливати на еколог
ічну політику у державі, історичних та національ
них традицій, досвіду інших країн, структури та
функцій державних органів, впливовості владних
структур, нормативно правових актів та права влас
ності на природні ресурси. Вдале поєднання всіх на
ведених елементів дозволить отримати оптимальні
результати реалізації екологічних програм. За
уважимо, що недостатньо змінити або удосконали
ти вектор дії лише окремих офіційних та нео
фіційних обмежень (наприклад, законодавства або
повноважень органів державної влади), необхідно
коригувати вплив усієї сукупності чинників.
Оцінка результативності програм може сприяти
визначенню пріоритетів у діяльності головного роз
порядника. Особливо важливим для проведення
оцінки та відстеження ефективності виконання
проекту є вчасне отримання даних, які відображають
надання послуг. Оцінка повинна стосуватися всієї
організації як цілісної системи. Важливо при цьому
вивчити діяльність та результати проекту в цілому, а
не просто його кількісні показники або ефективність.
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Оцінка екологічних проектів має проводити
ся щорічно за соціальним, економічним та еколо
гічним напрямами. Необхідно щорічно коригува
ти завдання та цілі проекту за результатами про
веденої проміжної оцінки. Пропонуємо проводи
ти постійний контроль за станом об'єктів, на які
були спрямовані програмні заходи, особливо
після закінчення проекту. Такий підхід аргумен
товано тим, що більшість екологічних ефектів
пролонговані у часі і можуть не проявитися впро
довж терміну реалізації проекту.
Зауважимо, що неможливо розробити дієву
екологічну програму та відповідні проекти, що
була б єдиною для всієї країни, оскільки існують
екологічні, економічні та соціальні особливості
кожного окремого регіону, які обов'язково слід
враховувати. Першим і обов'язковим кроком роз
робки екологічної програми є проведення аналі
зу екологічного стану досліджуваного регіону.
Таку процедуру пропонується проводити з ура
хуванням проблемно територіального підходу та
ранжування адміністративних районів [3].
У попередніх дослідженнях [2] було виявлено
дуже низький рівень участі громадськості у про
цесі формування екологічних програм. Разом із
тим відмічено бажання населення впливати на еко
логічну політику у регіоні. Важливо розробити
дієвий механізм оприлюднення екологічних про
ектів. Громадське обговорення проекту, на нашу
думку, слід проводити у два способи: проведення
вебінару та створення фокус групи. Весь процес
залучення громадськості проходить дистанційно.
Вебинар (webinar) слід розуміти як різновид
веб конференції, проведення онлайн зустрічей
або презентацій через Інтернет у режимі реаль
ного часу. Під час веб конференції кожен з учас
ників зв'язується між собою через Інтернет за
допомогою спеціальної завантаженої комп'ютер
ної проекти. Вебінари можуть бути спільними і
включати сеанси голосувань і опитувань, що за
безпечує повну взаємодію між аудиторією і веду
чим. Процес проведення вебінару включає три
етапи. На першому етапі відбувається анонсуван
ня майбутньої події на сайтах обласної та органів
управління місцевої влади. Другий етап — це фак
тичне проведення вебінару, що передбачає пре
зентацію проекту проекти та відповіді на питан
ня глядачів. Третій етап передбачає монтаж та
розміщення відео вебінару у мережі. Наведений
підхід включає також елементи екологічної про
світи суспільства. Не менш важливим результатом
проведення запропонованого заходу є підвищен
ня бажання та можливості населення впливати на
екологічну політику у державі.
Для фінансування екологічних проектів вважає
мо за необхідне використовувати часткове надход
ження коштів від підприємств забруднювачів довкі
лля шляхом їх мотивації до екологізації виробницт
ва та виділення коштів на природоохоронні заходи.
Модель мотивації суб'єктів господарювання базуєть
ся на використанні різних груп адміністративних
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регуляторів та економічних інструментів. Наведений
підхід передбачає використання примусу підприємців
до зменшення забруднення довкілля шляхом забо
рон та обмежень, та подальше запровадженням сти
мулів (надання пільг) до природоохоронної діяль
ності. Найкращих результатів може бути досягнуто
при адекватному поєднанні економічної зацікавле
ності з жорстким контролем та примусом.
У процесі аналізу процедури формування еко
логічних програм встановлено, що у цьому процесі
необхідним є врахування зовнішніх. На основі
теорії інтерналізації негативних зовнішніх ефектів
можливо визначити низку носіїв витрат, що має
слугувати основою відбору джерел фінансування
завдань досліджуваних програм. У результаті на
веденого підходу очевидними є соціальні, еко
логічні та економічні прояви зовнішніх ефектів.
Вважаємо за необхідне визначати джерела
фінансування для кожного окремого заходу. Зав
дяки такому підходу з'являється можливість ло
кального вирішення проблемних питань. У про
цесі реалізації можна змінювати джерело фінан
сування, не змінюючи послідовність запроваджен
ня заходів. Розробляючи екологічну програму на
основі концепції зовнішніх ефектів можливо реа
лізовувати заходи для різних сценаріїв залежно
від результату, якого планується досягти. Також
важливим аспектом цього підходу є можливість
ліквідації негативних впливів підприємств різних
галузей, що можуть спричинити появу негативно
го зовнішнього ефекту.
ВИСНОВОК
Відтак ефективним способом вирішення еко
логічних проблем є цільові комплексні проекти.
Оскільки формування регіональної екологічної
політики передбачає послідовне вирішення зав
дань, що стосуються відбору, оцінки та ранжуван
ня проблем, оцінки довкілля та їх реалізацію, то
формування змісту програми передбачає засто
сування проблемно територіального підходу та
грунтується на оцінці альтернативних варіантів
покращення навколишнього природного середо
вища. Використання комплексної класифікації
дозволить підвищити обгрунтованість проекту та
забезпечити ефективність його реалізації.
Доведено доцільність при розробленні методо
логічних засад формування екологічних програм вра
ховувати вектори дії окремих офіційних та нео
фіційних обмежень, що існують в Україні. Доведено
необхідність поєднання офіційних та неофіційних
обмежень для отримання оптимальних результатів
запровадження програм. Обгрунтовано необхідність
формування організаційних засад оприлюднення
екологічних програм. Запропоновано громадське
обговорення проектів екологічних програм проводи
ти у два блоки: вебінар та фокус групи. Весь процес
залучення громадськості проходить дистанційно.
У процесі фінансування екологічних програм
доцільно враховувати зовнішні екологічні ефекти.
Залежно від вибору оптимального носія екстерналь
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них витрат (держава, підприємство забруднювач
або населення) програмні заходи можуть бути реа
лізованими за різними сценаріями. Також акцентує
мо на необхідності вибору моменту, на якому по
трібно втручатися (на стадії запобігання шкоди, яка
може бути заподіяна зовнішніми ефектами, або на
стадії ліквідації наслідків від них).
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PROBLEMS AND FACTORS OF COMPETITIVENESS DOMESTIC POULTRY INDUSTRY
ENTERPRISES

Розглянуто основні проблеми конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання. ВиF
значено і проаналізовано чинники, які формують належний рівень конкурентоспроможність продукції підприємства.
На основі проведеного опитування споживачів продукції птахівництва в досліджуваному регіоні було визначено
основні чинники та характеристики продукції в формуванні її конкурентоспроможності на основі думки спожиF
вачів. Як свідчать результати опитувань, до споживання курятини мають прихильність споживачі всіх вікових катеF
горій і різного соціального статусу. За даними опитуваннями такими характеристиками є: якість, імідж підприємF
ства, ціна, упаковка, асортимент продукції, реклама.
The main problems of competitiveness of enterprises in modern economic conditions are considered. The factors,
which form the proper level of competitiveness the enterprise's products, are determined and analyzed.
On the basis a survey conducted by consumers of poultry products in the studied region, the main factors and
characteristics of the product were determined in the formation of its competitiveness on the basis of consumers' opinion.
According to the results the surveys, consumers of all age categories and different social status have a commitment to
chicken consumption. According to surveys, such characteristics are: quality, company image, price, packaging, product
range, advertising.

Ключові слова: конкурентоспроможність, якість продукції, брендинг, проблеми конкурен6
тоспроможності, чинники конкурентоспроможності, продукція птахівництва.
Key words: competitiveness, quality of products, brending, problems of competitiveness, factors
of competitiveness, poultry products.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Одним з найважливіших напрямів вивчення
особливостей господарської діяльності під
приємства, особливо в умовах, коли ринок по
Передплатний індекс 21847

стійно розвивається і змінюється, є аналіз його
конкурентоспроможності, з метою визначен
ня тенденцій її зміни. Важливість дослідження
полягає в тому, що високий рівень конкурен
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тоспроможності підприємства є гарантом
одержання високого прибутку. В сучасних умо
вах існує багато невирішених проблем пов'яза
них з конкурентоспроможністю продукції
підприємств галузі птахівництва, а також існує
безліч чинників, які передовсім впливають на
формування її належного рівня.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі оцінювання конкурентоспро
можності підприємств на внутрішніх і світових
ринках присвячено багато праць вітчизняних і
зарубіжних вчених, зокрема В.В. Арестенка [3,
с. 11], І.З. Должанського [1], Р.М. Журила [6 с.
126], М.І. Книша [2], Л.В. Нагірної [8, с. 136],
С.В. Позняка [9, с. 8], Н.В. Тарнавської [14, с.
32], Ю.М. Хвесика [15, с. 32] і інших. Зазначені
науковці формують свої пропозиції щодо виз
начення пріоритетних чинників у забезпеченні
належного рівня конкурентоспроможності
підприємства в сучасних умовах.
ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Проблема конкурентоспроможності під
приємств є непересічною і актуальною пробле
мою економіки, яка потребує проведення по
стійних досліджень і розроблення прогресив
них заходів по підвищенню конкурентоспро
можності підприємств враховуючи різні аспек
ти і чинники, що на неї впливають.
Опис основного матеріалу дослідження.
Найпершою проблемою є трактування самого
терміна "конкурентоспроможність". Існує ба
гато підходів щодо визначення конкуренто
спроможності, проте кожен вчений в своїй
праці вдосконалює існуюче трактування і на
водить власне.
О.В. Прокопенко [11 с. 22] зазначає, що
важливою є проблема оцінки конкурентоспро
можності підприємств, яка необхідна для ефек
тивного управління конкурентоспроможністю
підприємств на міжнародних ринках. У праці
науковець вдосконалив графоаналітичну мо
дель, яка найбільш часто застосовується для
оцінки конкурентоспроможності, і вдоскона
лено методику оцінки конкурентоспромож
ності на міжнародних ринках.
Н.М. Грущинська [5, с. 53] вважає, що важ
ливою проблемою розвитку національного
ринку України є перехід від застарілої системи
стандартизації до існуючої системи міжнарод
них стандартів. Для вирішення даної проблеми
автор пропонує впроваджувати в Україні ті
стандарти, які використовуються на більшості
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експортних ринків світу, а не створювати власні
стандарти якості. Це буде важливим кроком
для України на шляху приєднання до ЄС, і дасть
змогу місцевим виробникам виробляти більш
конкурентоспроможну продукцію для внут
рішніх і зовнішніх ринків і полегшить експорт
продукції на світові ринки.
Цю ситуацію ми спостерігаємо в процесі
переорієнтації підприємств на зовнішні ринки,
зокрема Азії і Африки, які мають свої специ
фічні особливості.
П.М. Купчак стверджує, що в умовах зрос
тання відкритості внутрішнього ринку вітчиз
няним споживачам постійно пропонується ши
рокий асортимент продовольчих товарів, при
цьому продукція швидко змінюється, вдоско
налюється її зміст і упаковка. Тому не розви
ваючи свій інноваційний потенціал, виробники
не будуть здатні відповідати сучасним вимогам
ринку та конкурувати з більш сприйнятливими
до нововведень конкурентами [17].
Значна роль у конкурентній боротьбі нале
жить інноваціям, оскільки в сучасних умовах
глобалізації інноваційний розвиток стає визна
чальним чинником досягнення економічного
лідерства, важливим інструментом у конку
рентній боротьбі. Це зумовлено тим, що інно
вації є матеріальною основою підвищення
ефективності виробництва, якості і конкурен
тоспроможності продукції, зниження витрат і
виступають найважливішою умовою еконо
мічного зростання на якісно новій основі [12,
с. 26].
Варто зазначити, що українські підприєм
ства недостатньо уваги приділяють інновацій
ним розробкам, тому більшість вітчизняних
товаровиробників є неконкурентоспроможни
ми не лише на міжнародному, а й на вітчизня
ному ринку. Споживачі проявляють більший
попит на кращий товар, при виробництві якого
підприємства зважають на їхні побажання. Є
такі підприємства, які постійно покращують
свої товари — удосконалюють упаковку, роз
ширюють асортимент, підвищують якість про
дукції, що й робить їх конкурентоспроможні
шими і полегшує доступ до зовнішніх ринків.
З таких інноваційних чинників варто зазна
чити перехід на відгодівлю птиці без антибіо
тиків, для цього потрібно використовувати без
печні натуральні корми у процесі годівлі птиці,
використовувати натуральні антибіотики, як от
молоко кролів, вживання якого зменшує падіж
птиці з перших днів життя. Іншим чинником
можна назвати виробництво органічної про
дукції птахівництва. Такий метод передбачає
вирощування птиці в умовах наближених до
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природних, а саме птиця має змогу випасатися
на траві, їсти лише натуральні корми та інші
чинники.
У рамках виставки "Птахівництво 2016"
одна з найбільших українських компаній на тва
ринницькому ринку ГК "АгроВет Атлантик"
представила своїх нових технічних директорів
із напряму "Птиця" — Гаррі Ваала та Мері Енн
Бонгартс. Експерти мають багаторічний досвід
на європейському ринку птиці, а їхня робота у
нас покликана вивести українське птахівницт
во на новий технологічний рівень розвитку.
Експерти у рамках заходу провели семінар, де
розповіли про рішення у годівлі птиці, які ба
зуються на відсутності антибіотиків і водночас
забезпечують виробничу прибутковість. Вони
виділили кілька основних моментів, на які слід
звернути увагу фермерам птахівникам Украї
ни, щоб розвивати свою діяльність, правильно
та ефективно годувати птицю і мінімізувати
використання антибіотиків, а згодом повністю
від них відмовитися [21].
Н. Кирич [7, с. 47] зазначає, що хоча конку
рентоспроможність підприємства є його внут
рішньою справою. Варто враховувати, що біль
шість керівників не мають теоретичних і прак
тичних навиків ведення конкурентної бороть
би, тому державі потрібно здійснити реаліза
цію державної галузевої конкурентної політи
ки. Ця політика дасть змогу проводити конку
рентну боротьбу враховуючи особливості га
лузі і відповідно до даних особливостей роз
робляти конкурентні стратегії. За допомогою
такої політики держава зможе контролювати
стан конкуренції на ринках різних галузей.
Смерічевська С.В. [13, с. 36] значну увагу
приділяє проблемі невизначеності ринкових
умов у яких функціонують підприємства. Вона
визначає шляхи подолання даної проблеми за
рахунок системного управління конкурентос
проможністю підприємств. Адаптивне управ
ління дасть змогу враховувати структуру, про
цеси, технології, ресурси, положення, які не
обхідні для зниження невизначеності зовніш
нього середовища, а також для створення знач
них конкурентних переваг у бізнес середовищі
функціонування підприємства. Запропоноване
адаптивне управління конкурентоспроможні
стю підприємств дасть змогу уникнути значних
ризиків.
А от Василькова Н.В. [18, с. 154] зосеред
жує увагу на роль екологічних питань у визна
ченні конкурентоспроможності підприємств.
Екологічний або "зелений" маркетинг мало
досліджений у сучасних наукових працях, про
те значна увага підприємств приділяється пи
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танням екологічної безпеки продуктів. Це
може бути виробництво, яке не шкодить дов
кіллю, чи використання для продуктів упаков
ки, яка не спричинить шкоду довкіллю. Загалом
автор вважає, що екологічний маркетинг є про
цесом розробки, просування і продажу товарів
на основі їхніх екологічних і якісних переваг
для споживачів.
Нині багато підприємств намагається бути
в "тренді" і формувати власні концепції соціаль
ної відповідальності перед суспільством. Важ
ливо коли ці аспекти соціальної відповідаль
ності фірми реалізуються повною мірою, а не
лише формально зазначені в документації.
Враховуючи те, що об'єктом дослідження в
даній роботі виступають аграрні підприємства
галузі птахівництва, то тут є свої окремі про
блеми, багато з цих проблем пов'язані зі всту
пом України до СОТ і входженням до зони
вільної торгівлі з ЄС.
З вступом України до СОТ значна частина
вітчизняних товаровиробників і переробників
аграрного сектору втратили конкурентні по
зиції на внутрішньому ринку, цьому посприя
ли жорсткі умови СОТ для сільського госпо
дарства України. Варто зазначити, що вироб
ники та експерти дізналися про ці умови тільки
після вступу України до СОТ. Проводячи пе
реговори щодо створення зони вільної торгівлі
з Європейським союзом інформація про ці пе
реговори і їх зміст є майже відсутніми, що не
дозволяє оцінити як може вплинути на ринки
сільськогосподарських товарів входження Ук
раїни до зони вільної торгівлі.
Більшість науковців основними чинниками
конкурентоспроможності підприємства вважа
ють ціну і якість продукції, збутову політику і
рекламу. Деякі вчені додають до даного пере
ліку й інші чинники, які чинять значний вплив
на конкурентоспроможність.
Так, Вишневська Н.М. вважає, що не остан
нє місце серед вище вказаних чинників конку
рентоспроможності займає торгова марка. На
сьогоднішній день торгова марка є "уособлен
ням знаку якості і вираженням певної мароч
ної ідеї" [16]. Основним завданням торгової
марки є підтримання високого іміджу виробни
ка і підтвердження високої якості продукції
підприємства. Споживачі з більш прихильні до
товарів відомих торгових марок, що і підвищує
їх рівень конкурентоспроможності за рахунок
брендового статусу.
Порівнюючи товари досліджуваних у цій
роботі підприємств можна сказати, що продук
ція торгової марки "Наша Ряба" має значно
вищий рівень конкурентоспроможності саме
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Таблиця 1. Вплив якості продукції на показники конкурентоспроможності
підприємства
№
1
2

Показники та чинники
конкурентоспроможності
Безпосередні чинники
виробництва
Стабільний попит на продукцію

3

Компетентність керівництва
підприємства

4
5

Імідж підприємства
Фінансовий стан

6

Наявність передової технології
та виробничих потужностей
Наявність висококваліфікованих
кадрів
Вид і рівень реклами
Сервісне обслуговування

7
8
9

Вплив якості
Без належного рівня якості основних елементів виробничого процесу
неможливо виготовити високоякісну продукцію
Без якісно-гарантійних показників виробів продукція не може
користуватися стабільним попитом, адже буде не конкурентоспроможною
Від компетентності керівництва залежить політика підприємства у сферах
його діяльності, в тому числі і врахування першочергової важливості
дотримання стандартів якості продукції для забезпечення
конкурентоспроможності підприємства
Формується в першу чергу виробництвом якісної продукції
Виробництво високоякісної продукції еквівалентне збільшенню її
виробництва з меншими загальними витратами суспільної праці
Якість виробничих потужностей визначає якість продукції, що
виготовляється, а відтак і конкурентоспроможність підприємства вцілому
Якість підготовки кадрів визначає якість продукції, що виготовляється
Якість рекламних і маркетингових заходів розширює коло споживачів
Якість обслуговування розширює споживчий ринок підприємства

Джерело: згруповано авторами.

завдяки своїй відомій торговій марці. Продук
ція ТОВ "ВКФ Варто" має значний попит на те
риторії західної України за рахунок власної
впізнаваної серед споживачів торгової марки
"Снятинська птиця". А от інші досліджувані
підприємства СТзОВ "Корнич", Городенківсь
ка птахофабрика "Інтербізнес", ТОВ "М'ясний
дім" не мають власної запатентованої торгової
марки. Продукція цих підприємств є якісною і
реалізується на ринку Івано Франківської об
ласті і сусідніх областей, має стабільний попит,
але при насиченні ринку продукцією і функці
онуванні на ринку спеціалізованих магазинів,
які реалізують продукцію конкретних товаро
виробників (наприклад "Наша Ряба", "Гаврилів
ські курчата") важко підтримувати належний
рівень власної конкурентоспроможності за
відсутності торгової марки.
Проблема підвищення конкурентоспро
можності аграрних підприємств є найбільш го
строю і актуальною в сучасних умовах. Голом
ша Н.Є. [4, с. 68] вважає, що сільське господар
ство є однією з провідних галузей України і
тому розвиток конкурентоспроможного аграр
ного товаровиробника дасть змогу покращити
конкурентний статус України на міжнародно
му ринку. Виробництво інноваційної, еколо
гічно чистої і якісної сільськогосподарської
продукції дозволить повернути не лише вітчиз
няних споживачів, але й експортувати цю про
дукцію на міжнародні ринки, створивши бренд
української продукції аграрного виробництва.
Це ми спостерігаємо з міжнародних рейтингів
конкурентоспроможності вітчизняних товаро
виробників продукції птахівництва у світі. Так,
в 2013 році Україна ввійшла в 10 світових ви
робників продукції птахівництва і впродовж
аналізованого періоду зберігає свої позиції в
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десятці найбільших виробників, щороку покра
щуючи свої рейтинги.
Досліджуючи проблему підвищення конку
рентоспроможності аграрних підприємств Н.О.
Петрова [20, с. 165] у своїй праці зазначає, що
конкурентоспроможність підприємств напря
му залежить від рівня конкурентоспромож
ності сільськогосподарської продукції. Науко
вець вважає, що підвищенню конкурентоспро
можності продукції буде сприяти введення на
сільськогосподарських підприємствах нових
систем контролю якості, а саме НАССР — Си
стема аналізу небезпечних факторів та визна
чення критичних точок контролю.
Така система управління якістю ефективно
використовується на українських підприєм
ствах, які планують здійснювати і здійснюють
експорт своєї продукції за кордон. Оскільки за
системою НАССР підприємства повинні вдос
коналити виробництво своєї продукції, забез
печити виробництво екологічно чистих і без
печних продуктів харчування.
Також важливою проблемою конкуренто
спроможності сільськогосподарських підпри
ємств є висока собівартість аграрної про
дукції, а саме продукції тваринництва. Великі
витрати йдуть на корми, відсоток яких стано
вить у середньому по підприємствах галузі
птахівництва 60—70%, значні кошти витрача
ються на закупівлю племінної птиці для реп
родукції птахів.
Для вирішення цієї і інших проблем конку
рентоспроможності аграрних підприємств не
обхідно підвищувати інвестиційну приваб
ливість сільського господарства України. Це
потрібно робити, щоб залучати іноземні інвес
тиції для підвищення ефективності їх діяль
ності.
Передплатний індекс 21847
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Шлунок ; 4,7

Серце; 5,8

Печінка; 29,1

Тушка куряча; 19,8

Спинка; 4,7

Філе ; 61,6

Шия; 4,7
Крило; 22,1

Ніжка; 10,5
Четвертина; 10,5
Гомілка; 31,4
Стегно; 50

Рис. 1. Структура споживання конкретних видів продукції птахівництва
Джерело: побудовано авторами на основі даних таблиці 2.

Необхідно зазначити, що державна політи
ка України мало спрямована на розвиток
вітчизняного товаровиробника, який зможе
бути конкурентоспроможним на внутрішніх і
світових ринках, що негативно впливає на еко
номіку держави.
Держава повинна спрямовувати свою діяль
ність на просування власних товарів, створен
ня фінансової і законодавчої підтримки для
національних підприємств, частковим обме
женням імпорту неякісних товарів з за кордо
ну для підвищення частки вітчизняних товарів
на ринках.
Зазначимо, що якість є основним чинником,
який безпосередньо впливає на конкуренто
спроможність продукції підприємства.
Слідуючи за О.С. Пономарьовою і Г.Ю. Ку
черуком [10, с. 7] ми пропонуємо для розумін

ня значення якості продукції розглянути по
казники конкурентоспроможності, де можна
наочно побачити якою мірою рівень якості про
дукції впливає на кожен показник.
Для цього розглянемо таблицю 1 [10, с. 8].
На нашу думку, ці показники є найбільш
важливими при визначенні конкурентоспро
можності підприємства і мають значний вплив
на неї.
На основі проведеного опитування спожи
вачів продукції птахівництва в досліджувано
му регіоні, було визначено основні чинники та
характеристики продукції в формуванні її кон
курентоспроможності на основі думки спожи
вачів. Нами було проведено опитування 120
респондентів різної вікової категорії від 18 до
72 років. Як свідчать результати опитувань, до
споживання курятини мають прихильність спо

Таблиця 2. Результати опитування споживачів щодо їх вподобань при купівлі продукції
птахівництва
Вид
продукції
Тушка
куряча
Філе
Четвертина
Стегно
Гомілка
Ніжка
Крило
Шия
Спинка
Печінка
Шлунок
Серце

Кількість
споживачів даного
виду продукції,
осіб
17

Частка
споживачів
даного виду
продукції, %
19,8

53
9
43
27
9
19
4
4
25
4
5

61,6
10,5
50
31,4
10,5
22,1
4,7
4,7
29,1
4,7
5,8

Джерело: визначено і розраховано авторами на основі проведеного анкетування споживачів продукції
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живачі всіх вікових категорій і різного со
ціального статусу. За даними опитуваннями та
кими характеристиками є: якість, імідж
підприємства, ціна, упаковка, асортимент про
дукції, реклама.
Розглянемо і проаналізуємо ці характерис
тики на прикладі продукції досліджуваних
підприємств Івано Франківської області і ре
зультатів опитування.
Результати опитування споживачів про
дукції птахівництва свідчать про те, що 48,8 %
споживачів надають перевагу продукції куп
леній в спеціалізованих магазинах, 34,9 % у су
пермаркетах, 12,8 % в на ринку, а 3,5 % в міні
маркетах.
Щодо відповіді на питання "В якому вигляді
ви купуєте продукцію птахівництва: охолодже
ному чи замороженому?", то 89,5 % респон
дентів відповіли, що надають перевагу купівлі
охолодженої продукції, а 10,5 % замороженої
продукції. Як бачимо, вітчизняні споживачі, як
і європейські, надають перевагу охолоджений
продукції. Така продукція завжди свіжа і доз
воляє менше часу приділяти на її підготовку для
приготування страв споживачами.
Аналізуючи прихильність споживачів до
конкретних позицій в асортименті продукції
птахівництва, то на рисунку 1 можемо спосте
рігати як розподілилися думки опитаних осіб
у відсотковому значенні.
Споживачі мали змогу обирати кілька варі
антів відповіді на питання про види продукції,
яку вони купують найчастіше і результати опи
тування в кількісному і відсотковому значенні
ми можемо побачити в таблиці 2.
Найбільшу перевагу споживачі надають при
купівлі курячого філе 53 відповіді або 61,6 % та
стегна — 43 відповіді або 50 %. Багато спожи
вачів віддали свої голоси за гомілку — 27 осіб
або 31,4%, печінку — 25 осіб або 29,1%, крило —
19 осіб або 22,1, тушку курячу — 17 осіб або
19,8%. Дещо менше споживачі віддають пере
вагу при купівлі ніжки та четвертини по 9 осіб
або 10,5 %. Найменшу кількість вподобань спо
живачів дісталося серцю — 5 осіб або 5,8 % та
решті продуктів: шиї, спинці та шлунку по 4 осо
би зазначили їх в своїх анкетах або 4,7 %.
Такими чинниками формування рівня кон
курентоспроможності продукції розглянемо
результати аналізу параметрів оцінки якості
продукції. Споживачі назвали основні органо
лептичні показники: колір, запах, пружність
м'яса, зовнішній вигляд. Серед кількісних ха
рактеристик було зазначено ціну продукції.
Щодо міжнародної конкурентоспромож
ності підприємств, то виходячи з розглянутих
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поглядів науковців можна запропонувати вра
ховувати вплив наступних чинників:
— конкурентоспроможність товарів під
приємства на зовнішньому і внутрішньому рин
ках;
— вид виробленого товару;
— місткість ринку (кількість щорічних про
дажів);
— легкість доступу на ринок;
— однорідність ринку;
— конкурентні позиції підприємств, що вже
працюють на даному ринку;
— конкурентоспроможності галузі;
— можливість технічних нововведень у га
лузі;
— конкурентоспроможність регіону і краї
ни.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Підсумовуючи вищесказане можна зазна
чити проблеми, які випливають із проведеного
аналізу діяльності і конкурентоспроможності
досліджуваних підприємств.
Основні проблеми конкурентоспромож
ності:
— трактування категорії "конкурентоспро
можність";
— вдосконалення методики оцінки конку
рентоспроможності підприємств;
— підвищення конкурентоспроможності
підприємств;
— підвищення конкурентоспроможності
персоналу;
— конкурентоспроможність підприємств;
— проблема брендингу підприємства;
— якості і стандартизації продукції.
У науковій літературі присвячено багато
праць дослідженні питань аналізу і поясненню
впливу чинників на конкурентоспроможність
продукції підприємств. Нами ж було розгляну
то ті, які формують конкурентоспроможність
продукції підприємств галузі птахівництва.
Основними з них є якість, безпечність про
дукції, наявність запатентованої торгової мар
ки, ціна, витрати виробництва, особливості збу
ту продукції, реклама.
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INFORMATION SUPPORT OF LAND RESOURCES MANAGEMENT
У статті обгрунтовано теоретичні засади функціонування земельноFінформаційної системи в Україні. Визначено
сутність поняття "земельні ресурси" та "управління земельними ресурсами". Охарактеризовано роль інформаційноF
го забезпечення управління земельними ресурсами в державній інформаційній політиці. Обгрунтовано завдання, мету,
функції земельноFінформаційної системи (ЗІС) як найголовнішої складової інформаційного забезпечення. СформоF
вано структурноFінформаційну схему земельноFінформаційної системи та охарактеризовано джерела інформації
про земельні ресурси, що забезпечують функціонування цієї системи. Основну увагу приділено земельному кадастF
ру, адже він займає центральне місце у сфері управління земельними ресурсами. Проаналізовано сучасний стан зеF
мельноFінформаційної системи та запропоновано можливі напрями удосконалення для подальшого її функціонуF
вання з метою раціонального та збалансованого землекористування.
This article describes the theoretical principles of functioning land information system in Ukraine. The essence of
the concept of "land resources" and "management of land resources" is determined. The role of information provision of
land resources management in the state information policy has been characterized. The task, purpose, functions of the
landFinformation system (ZIS), as the main component of information support, are substantiated. A structural information
scheme of the land information system is formed and sources of information on land resources providing the functioning
of this system are characterized. The main attention is paid to the land cadastre, because it occupies a central place in the
field of land resources management. The current state of the land information system is analyzed and possible directions
of improvement for its further functioning are proposed for rational and balanced land use.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, управління земельними ресурсами, земельно6
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Нині все більше зростає попит на своєчас
ну та достовірну інформацію щодо поточного
стану використання земельного фонду, а саме
земельних ресурсів як основи для планування,
контролю, регулювання та організації раціо
нального землекористування. Формування си
стеми управління земельними ресурсами має
спиратися на постійно поновлювальну інфор
маційну базу про об'єкти земельних відносин,
мати достовірні та актуальні дані, а також пе
редові технології накопичення, обробки та по
Передплатний індекс 21847

дання інформації. Управління земельними ре
сурсами нерозривно пов'язано з ефективним
використанням землі як основного національ
ного багатства України. Суспільство розгляда
ючи земельні ресурси, як джерело та засіб
одержання прибутку, за постійного їх залучен
ня у виробництво забуває про збереження, охо
рону та відтворення родючості грунту. Підви
щення значущості цієї проблеми викликано
тим, що стан земель постійно погіршується:
площа деградованих земель зростає, понад 15 млн
га станом на 2017 р.; родючість грунту зни
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жується, площа чорноземів у 2016 р. становила
24 млн гектарів, у 2017 — від 15,6 млн до 17,4 млн
га; землі забруднюються пестицидами та пору
шуються системи сівозмін [1].
Вирішення проблеми неефективного інфор
маційного забезпечення управління земельними
ресурсами — це одне з найголовніших завдань,
яке постає на шляху до раціонального викорис
тання, охорони земель та прийняття рішучих за
ходів, які б припинили ці негативні процеси. Збе
регти існуючий стан земельних ресурсів можли
во лише завдяки розвитку інформаційного забез
печення управління земельними ресурсами, а
саме створення єдиної земельно інформаційної
системи, що сприятиме формуванню повної та
достовірної інформаційної бази даних.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам інформаційного забезпечення
управління земельними ресурсами, створення
та функціонування земельно інформаційних
систем присвячено роботи В.А. Боклага, А.С. Бор
дюжі, В.В. Горлачука, М.М. Миргорода, І.М. Се
менчук, А.Я. Сохнича, Р.Б. Таратули, А.М. Тре
тяка та багато інших. У своїх працях вони дос
ліджують проблеми створення та функціону
вання баз даних, інформаційних та кадастро
вих систем, кадастрового забезпечення, роз
робляють моделі земельно інформаційних си
стем для покращення умов щодо раціонально
го використання земельних ресурсів, збере
ження та відновлення родючості грунту. Незва
жаючи на вагомий внесок науковців у розвиток
теорії і практики функціонування інформацій
них та земельно кадастрових систем, резуль
тативна система інформаційного забезпечення
землекористування залишається несформова
ною. Дослідження вказаної проблеми потребує
комплексного підходу, тобто створення земель
но інформаційної системи, що охоплює про
сторові, економічні, правові та екологічні по
казники забезпечення збалансованого управ
ління земельними ресурсами.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Основною метою є обгрунтування теоре
тичних засад функціонування земельно інфор
маційної системи та можливих напрямків удос
коналення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сучасному етапі становлення ринкової
економіки при плануванні та організації управ
ління земельними ресурсами інформація про них
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набуває все більшого значення. Адже земельні
ресурси є головною просторовою базою для
розміщення та функціонування всіх видів гос
подарської діяльності, головним засобом вироб
ництва в сільському господарстві [2, c. 111].
Управління земельними ресурсами — це су
купність взаємозв'язків між елементами систе
ми управління, спрямованих на раціональне
використання земельних ресурсів [3, c. 31]. Про
цес управління є циклічним і водночас безпе
рервним. Для ефективного управління земель
ними ресурсами органи державної влади будь
якого рівня потребують використання опера
тивної різнорідної (кадастрової, топографіч
ної, статистичної, екологічної, економічної то
що) інформації. Вона повинна бути зрозумілою,
тільки повна та достовірна інформація дозво
лить органам управління приймати обгрунто
вані рішення щодо раціонального використан
ня й охорони земель та функціонування ринку
землі, вирішення земельних спорів, проведен
ня землевпорядкування, захисту прав юридич
них і фізичних осіб тощо [4, c. 145].
Інформаційне забезпечення управління зе
мельними ресурсами відіграє головну роль у
державній інформаційній політиці та є систе
мою збирання, обробки та подання інформації
необхідною для прийняття обгрунтованих управ
лінських рішень по використанню земельних
ресурсів на всіх адміністративно територі
альних рівнях [2, c. 113]. Необхідність цього зу
мовлюється наступними обставинами:
— суперечливістю та різнобічністю інфор
мації;
— наявністю зростаючих обсягів інформа
ції, які потребують оброблення в найкоротші
терміни;
— необхідністю ретельної перевірки інфор
мації для прийняття управлінських рішень.
Інформаційне забезпечення управління зе
мельними ресурсами повинно сприяти:
— підвищенню достовірноcті, якості та опе
ративності роботи з інформацією;
— виключенню дублювання роботи по отри
манні інформації в цій сфері.
— створенню умов переходу до безпаперо
вої технології від традиційної паперової, що є
менш ефективною.
Найголовнішою складовою інформаційно
го забезпечення управління земельними ресур
сами є земельно інформаційна система (ЗІС),
провідним завданням якої є накопичення різно
манітної інформації та переформатування її в
зручну форму для проведення аналізу наявно
го стану земельних ресурсів та подальшого роз
витку землекористування [5, c. 173].
Передплатний індекс 21847
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подарській діяльності.
Нажаль сьогодні не іс
нує ніяких затверджених
Інформаційні
нормативно правових
потоки
актів, які б регулювали
функціональну сферу зе
Землеустрій
Моніторинг земель
Земельний кадастр
мельно інформаційних
систем [7, c. 35].
інтеграція
Основою формуван
ня повної та достовірної
інформації про землеко
Управління земельними ресурсами
ристування є також вста
формування
новлення порядку її фор
малізації, тобто вста
новлення чіткої послі
Земельно-інформаційна система
довності та вагомості
тих чи інших показників
мета
інформації про земельні
ресурси, адже це впли
ває на аналіз та форму
Інформаційне забезпечення управління
вання системи показни
земельними ресурсами
ків їх стану, а в подаль
шому на моделювання
Раціональне та збалансоване
землекористування
процесів використання
землі (рис. 1).
Рис. 1. СтруктурноEінформаційна схема земельноEінформаційної
Джерелами інфор
системи
мації про земельні ре
Джерело: сформовано на основі [8, c. 19].
сурси є дані (рис. 1) зе
Теоретично, ЗІС — це цілий програмний мельного кадастру, моніторингу земель та зем
комплекс для збору, обробки, збереження і леустрою, які формують земельно інформац
ійну систему повною мірою та забезпечують її
пошуку інформації про землю, яка має особ
функціонування.
ливе значення в процесі управління земельни
Дані земельного кадастру відображають за
ми ресурсами для раціонального регулювання
земельних відносин за умов запровадження гальне уявлення про всі землі відносно їх розміру,
розподілу за категоріями, угіддями, власниками
сталого землекористування [6, c. 113—114].
та землекористувачами. Він займає центральне
Метою ЗІС є надання в будь який час об'єк
місце у сфері управління земельними ресурсами,
тивної інформації про земельні ресурси, змі
нення їх якості, стану та структури, динаміки адже без використання інформаційних даних зе
мельного кадастру, практично, жодна з функцій
використання земель з ціллю розробки і реалі
управління не може бути реалізована повністю,
зації раціональної державної політики, ство
рення сприятливого нормативно правового, тому що інформаційні потреби визначаються ком
технологічного та інформаційного середовища. плексом земельно кадастрових даних, які відпо
відають вимогам конкретних завдань щодо вико
Земельно інформаційна система функціо
нує, щоб забезпечити прийняття раціональних ристання земельних ресурсів [9, c. 33].
Моніторинг земель — це система спостере
управлінських рішень відносно організації роз
витку територій шляхом передачі відповідним ження за станом земель. Основне завдання
моніторингу — своєчасне виявлення змін щодо
органам повної, достовірної інформації про зе
стану земель, оцінка цих змін, прогнозування
мельні ресурси.
та розроблення рекомендацій для запобігання
Впровадження земельно інформаційних си
стем у господарську діяльність на території та усунення негативних процесів.
Землеустрій — це складова системи управ
нашої країни розпочалося із прийняттям Зако
ління земельними ресурсами, що відповідає за
ну України "Про захист інформації в автомати
організацію та реалізацію управлінських
зованих системах" у 1994 році. Цей Закон перед
рішень. На нього покладено функції організації
бачає захист інформації та прав суб'єктів інфор
маційних відносин, регулює процес створення та раціонального використання земель, організа
ція робіт щодо розподілу земель, утворення
застосування інформаційних технологій у гос
Екологічні показники

Правові показники
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Економічні показники
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нових та впорядкування існуючих об'єктів зем
леустрою, встановлення їхніх меж на місце
вості [2, c. 112].
Нині, земельно інформаційна система є
інформаційною базою даних, яка має сукупність
певних показників, що характеризують стан
землекористування. Рівень та набір показників
земельно інформаційної системи залежать від
соціальних, економічних, політичних, технічних
та екологічних аспектів управління земельними
ресурсами, адже цей процес є багатогранним.
Проаналізувавши сучасний стан земельно
інформаційної системи в Україні, виявлено низ
ку проблем:
— основними джерелами земельно кадаст
рової інформації є низка застарілих матеріалів,
а саме: єдине великомасштабне обстеження
(1957—1951 рр.), матеріали коригувань грунто
во картографічних матеріалів; статистичні дані
щодо врожайності сільськогосподарських куль
тур на еродованих землях, а також замулення
та забруднення різних елементів гідрографічної
мережі (річок, ставків, водосховищ тощо);
— накопичення неузгодженої, подекуди не
достовірної та несумісної земельної інфор
мації, що унеможливлює створення ефективної
земельної інформаційної системи;
— інформаційне забезпечення земельного ка
дастру є недосконалим, адже не вирішує питання
оцінки стану використання земельних ресурсів.
Для своєчасного виявлення змін у стані зе
мельного фонду та усунення негативних про
цесів у земельному кадастрі потрібно відобра
жати не тільки показники, які характеризують
розміри площ, але також природні властивості
грунтів, які визначають їх якість. Цими показ
никами є: тип грунту, гранулометричний склад,
забезпеченість грунтів поживними речовинами,
кислотність, еродованість, засоленість, солон
цюватість, солончаковість тощо [9, c. 34].
Вдосконалення земельно інформаційної сис
теми є неможливим без застосування ГІС техно
логій. Крім того, необхідним є організація збору
комплексної інформації та її акумуляція в спец
іально розробленому наборі даних. Вся інформа
ція, крім табличних даних, має просторову при
в'язку, що здійснюється через основний апарат
наведення даних у пошарово організованих гео
інформаційних системах (ГІС). Шари повинні бути
розроблені так, щоб у них відображалася основ
на картографічна та семантична інформація, не
обхідна для прийняття управлінських рішень у
сфері землекористування. Адже формування єди
ного інформаційного простору території — голов
не завдання функціонування земельно інформа
ційної системи в Україні. Оптимальний доступ до
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накопиченої інформації, прозора та налагоджена
процедура поповнення баз новими даними, вільна
передача та використання кадастрової інформації
між відомствами та окремими користувачами —
це зовсім не всі переваги єдиного інформаційного
простору [5, c. 175].
Інформаційне забезпечення управління зе
мельними ресурсами передбачає постійний
взаємообмін інформацією між підсистемами:
земельного кадастру, моніторингу земель та
землеустрою в загальній земельно інформацій
ній системі, що сприятиме накопиченню узгод
женої та достовірної земельної інформації.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ході дослідження було виявлено, що най
головнішою складовою інформаційного забезпе
чення управління земельними ресурсами є зе
мельно інформаційна система, яка функціонує,
щоб забезпечити прийняття раціональних управ
лінських рішень відносно організації розвитку
територій шляхом передачі відповідним органам
повної, достовірної інформації про земельні ре
сурси. Виходячи з цього метою ЗІС є надання в
будь який час об'єктивної інформації про зе
мельні ресурси, змінення їх якості, стану та
структури, динаміки використання земель з
ціллю розробки і реалізації раціональної держав
ної політики. Джерелами інформації, що забез
печують функціонування цієї системи є земель
ний кадастр, моніторинг земель та землеустрій.
При виборі підходу щодо вдосконалення
земельно інформаційної системи варто засто
сувати комплексний підхід, що охоплює про
сторові, економічні, правові та екологічні по
казники забезпечення збалансованого управ
ління земельними ресурсами. Для створення
єдиної земельно інформаційної системи пови
нен здійснюватися постійний обмін інформа
цією між її підсистемами.
Подальші розвідки цієї проблеми мають по
вною мірою вдосконалити земельно інформа
ційну систему, адже вона має сприяти належ
ному управлінню земельними ресурсами та за
безпеченню необхідною інформацією органів
державної влади, землевласників, землекори
стувачів з метою раціонального, збалансовано
го землекористування та охорони земель.
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ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЕЛІТИ У СИСТЕМІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
It has been established that the health care system of Ukraine requires the presence of a new healthcare management
specialist — a health care manager. In the health care system, managers should be first and foremost those managers
who are called midFlevel managers. It is proved that at the present stage of development of the industry, the most
appropriate form of management of the health sector remains its model, which involves a combination of management
with widespread use of market mechanisms in the provision of medical services to the population.
Foreign authors determine one of the most important mechanisms for reforming health care management by constantly
improving the quality of medical services provision. System analysis of scientific literature and legislative acts gives
grounds to assert that the considered theoretical developments of scientists relate to certain aspects of the given problem
and to a certain extent reveal its content. That is why in the context of this study further study is required: the creation
and functioning of the state apparatus of management of sanatorium and resort support of Ukrainian national military
formations; strategic directions of development of the state policy in the sphere of sanatorium and resort maintenance of
the population of Ukraine; the scientific substantiation of the correlation between the number of middle medical personnel
and the doctors of sanatorium and resort medical treatment facilities is an important part of the state management of
human resources of health care in Ukraine.
Встановлено, що система охорони здоров'я України потребує наявності нового спеціаліста управління систеF
мою — менеджера охорони здоров'я. В системі охорони здоров'я до менеджерів слід віднести перш за все, тих керівF
ників, яких називають керівниками середньої ланки. Доведено, що на сучасному етапі розвитку галузі найбільш доF
цільною формою управління сферою охорони здоров'я залишається та її модель, яка передбачає поєднання управF
ління з широким використанням ринкових механізмів у системі надання медичних послуг населенню.
Одним з найважливіших механізмів реформування управління охороною здоров'я зарубіжні автори визначають
постійне підвищення якості надання медичних послуг. Системний аналіз наукової літератури та законодавчих актів
дає підстави стверджувати, що розглянуті теоретичні розробки вчених стосуються окремих аспектів даної проблеF
матики і лише певною мірою розкривають її зміст. Саме тому в контексті цього дослідження подальшого вивчення
потребують: створення й функціонування державного апарату управління санаторноFкурортним забезпеченням укF
раїнських національних військових формувань; стратегічні напрями розвитку державної політики у галузі санаторF
ноFкурортного забезпечення населення України; наукове обгрунтування співвідношенням між кількістю середнього
медичного персоналу та лікарями санаторноFкурортних лікувальноFпрофілактичних закладів — важлива складова
державного управління кадровими ресурсами охорони здоров'я України.

Key words: аdministrative elite, health care of Ukraine, system of medical services provision.
Ключові слова: адміністративна еліта, охорона здоров'я України, система надання медич6
них послуг.

INTRODUCTION

The activity of the modern manager is
multifunctional. This is due to the fact that the
manager in the managerial business constantly
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solves the issue of both general and narrow specific
nature. In this regard, we fully agree with the
authors who believe that the preparation of a new
generation of civil servants should be multidis
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ciplinary and provide knowledge about a wide
range of complex administrative problems. It is this
approach, according to Ya.F. Radish, whose opi
nion we share, will ensure that the leadership of
the Ukrainian health care system will lead to the
administrative and political elite — the stratum,
which, being the bearer of the most characteristic
political and managerial qualities and functions,
will be able to successfully solve complex issues of
withdrawal from the deep systemic crisis. In
connection with this, an important part of the state
influence on the formation of the political and
administrative elite for the health care of Ukraine
is the organization of training of the corps
representatives of state and administrative leaders
of the branch. Among the main requirements for
a new generation of managers of the public
administration system, including health care in
Ukraine, besides the ability to successfully solve
issues of a legal, economic, political and commu
nicative nature, that is to be a professional, are: a
high level of culture, patriotism, spirituality;
knowledge of foreign languages, new information
technologies and modern management [1].
Based on the above, we propose ways to
improve the managerial culture of health care
providers.
RESULTS

The most important goal of the process of
managing the formation of a new generation of
healthcare system managers is to use their personal
professional potential — a comprehensive
description of the suitability of the manager for
the role of the active subject of management ac
tivity.
The author shares the opinion of Y.F. Radish
that the personal professional potential of the head
has a complex structure and is characterized by
close interaction of all its elements: qualification,
communicative, creative, psychophysiological,
moral and educational [1].
As you know, the qualitative characteristics of
the impact of his physical and intellectual powers
and creative energy in the process of management
activity serve as criteria for the level of
professional potential of the head. This dedication
finds its concrete manifestation in the creative
activity of the head of the system of public
administration, his attitude towards work as a
higher vital necessity. Effective use of personal
professional potential of a civil servant, which
underlies his management activity, is realized in
three main directions [2]:
— creation of the necessary conditions for the
comprehensive development of personal potential;
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— provision of conditions for the full mobi
lization of the capacity of civil servants in order to
qualitatively fulfill the tasks facing them;
— constant development of professional qua
lities of managers in accordance with the strategic
goals of the state.
Focused on a management officer, requiring a
special understanding of the management process,
is a specific way of thinking. The orientation of the
head of the organization to its employees can be
analyzed by the following parameters: the respect
it displays to its employees; the trust he gives them;
types and methods of participation of employees
in matters of organization and professional coope
ration; volumes of group work; transparency of
personnel planning and development, remu
neration system and social security; the intensity
of the support staff provided.
According to the author, the management of
employee orientation means: firstly, the use of
managerial style, which allows employees to
express their opinions and participate in decision
making; secondly, the organization of manage
ment, which enables employees to participate in
the organization of their work (project groups),
delegation of competence and responsibility; third,
the use of auxiliary controls, such as "goal mana
gement" and staff assessment; fourthly, maintaining
the organization's ability to continuous vocational
education and innovation through the develop
ment of existing staff and the involvement of new
and fifth, helping employees understand the
professional content of work and life experiences
through work — can be successfully used to
enhance managerial culture heads of medical and
preventive institutions of Ukraine.
Based on the foregoing, the author believes
that, in order to implement the state policy of
Ukraine in the field of health care and ensure the
necessary compliance of the goals of Ukrainian
health care institutions and the level of
management culture of their leaders, the following
methods and methods of work should be used: to
conduct periodic audits existing systems of
personnel management in terms of their comp
liance with the goals of a specific organization;
Involve staff of the Personnel Management Service
and all staff in developing and reviewing strategic
and short term plans for health care facilities;
evaluate the work of the personnel according to
the results of the organization's work, that is, the
degree of achievement of organizational goals;
Ensure permanent participation of top manage
ment of the institution and state authorities in the
development and review of the personnel manage
ment system.
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Today we are witnessing the fundamental
changes taking place in Ukrainian health care. The
consequences of the Soviet system in this area are
being reviewed and the reform process has become
irreversible. The analysis of literary sources and
their own practical experience convinced that the
return to the previous style of health care
management is impossible and this is confirmed by
the radical changes that take place in all sectors of
the life of the post Soviet society. There is no doubt
the sustainability of the process of decentralization
in political and economic life. Public funding of
budget organizations (including medicine) has a
steady decline. At the same time, instead of
administrators of the traditional type of mana
gement come the leaders, in the basis of the acti
vities laid the principles of modern management,
or, as is now commonly said, managers.
In a market economy, success in a competitive
struggle depends on the quality of management,
and an effective solution to the strategic and
tactical tasks of the organization requires the invo
lvement of highly skilled professionals. Operational
adaptation of the organization (enterprises, firms)
to changes in the market environment is possible
on the basis of management professionalism, which
involves, first of all, the need for training of
management personnel capable of implementing
modern management approaches.
For the health care system of Ukraine, certain
preconditions are created which are conditioned
by new methods of management. And also the
wider penetration of her germs of market relations,
which in turn requires the presence of a new
specialist in the management of the system — the
healthcare manager. It is the market with its inhe
rent risk and uncertainty that contributed to the
development of Western managers of very
important and necessary today for health mana
gers such qualities as autonomy and responsibility
for their activities, constant search for organiza
tional and managerial and scientific and techno
logical innovations as a protective mechanism
under conditions instability of the equilibrium of
market conditions.
In the health care system, managers should be
first and foremost those managers who are called
mid level managers. That is, the heads of health
care institutions and their deputies. As well as
heads of clinics and departments and heads of
structural units. By virtue of their official duties,
they carry out the overall management of the
organization (system), coordinate the actions of its
individual units and combine the efforts of
subordinates to achieve the goal and obtain a high
result.
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A key figure in management is the manager,
from which the implementation depends on each
management function. Problems of training,
training, and advanced training of modern
managers of dental treatment and prevention
institutions today are extremely relevant. This is
explained by the fact that management becomes a
profession where good results can not be achieved,
based only on the practical experience and
knowledge obtained in the basic medical school.
It is professionalism, in contrast to the usual
administration, fundamentally distinguishes the
manager from the head of the previous formation.
The traditional head of a sanatorium and spa
therapeutic and preventive institution, that is, a
person with the appropriate official authority,
comparatively successfully cope with the mana
gement only of the actual medical (preventive,
diagnostic, medical) processes. But in modern
conditions, this is obviously not enough. For
effective management of sanatorium and resort
facilities, special knowledge in the field of public
administration, social medicine, organization,
economy and health care management is now
required. Man's ability to manage people is a
complex field of activity, which includes personnel
policy, ensuring cooperation between team mem
bers, training, informing, motivating employees,
and other important components of the manager's
activities.
The professional approach to the manager in a
different perspective also highlights the personality
of the current head of the sanatorium and resort
institution. If the ideal of past years was a good
performer of the directives that came from above,
then now a creative person with a wide range of
qualities is required: the propensity to act as a
manager, the interest in his work. readiness to
manage people, desire and ability to risk and take
responsibility. It is these qualities that serve today
as a prerequisite for successful management, since
modern spa resort healthcare facilities operate in
conditions of constantly changing situations, which
should be responsive non standard.
US experts J. Rice and C. Cleland, analyzing
the health care strategy of the 21st century in the
post Soviet countries, emphasize that for medical
practitioners, the acquisition of commercial skills
is crucial for engaging in market research and
efficiency the functioning of their units.
"Moreover," noted the above mentioned authors,
state owned medical service providers will simply
be forced to look for new ways to increase their
efficiency, given the growing competition from
private companies. In order to survive in market
conditions, managers must be able to make deci
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sions based on facts and in depth analysis of the
situation "[3, p. 50].
A characteristic of today is the change of
sources of influence that can be used. So, if earlier
the use of formal sources — a status, competence
based on education and practical experience —
prevailed, then for today's manager the basics of
influence through which you can succeed in
management are the creative position, the ability
to cooperate, the art of strategic management, the
good spiritual and physical form, responsibility,
ability to adapt to changes and use them.
The requirement "management of a clinic
should be professional" involves bringing every
rational idea to the logical end, that is, before
practical implementation.
Despite the dependence on how many levels of
government exist, managers are divided into three
categories in terms of their specific functions:
technical, administrative and the level of social
structures (institutional).
Persons operating on a technical level are
engaged in current operations and actions
necessary to ensure effective operation without
failures in the production of products or services.
Managers at the administrative level are
involved in the management and coordination
within the organization, they coordinate the
various forms of activity and efforts of various
divisions of the organization.
The principals at the institute level are mainly
engaged in the development of long term
(perspective) plans, the formulation of tasks, the
adaptation of the organization to various changes,
the management of relations between the
organization and the external environment, as well
as society, in which this organization exists and
operates.
Rice D., Cleland K. noted that in the orga
nizational context, leadership can be considered
at three levels of responsibility and control,
namely: technical, administrative, and institute [3].
Leaders of the grassroots level — junior
bosses — is the organizational level, which is
directly above the workers and other employees
(not managers), control the fulfillment of
production tasks and provide information to
senior managers. They are responsible for the
use of resources, raw materials and equipment
allocated to them.
Managers of the middle level coordinate and
control the work of junior bosses. They identify
problems, start discussions, recommend actions,
develop creative suggestions, prepare information
for decisions made by senior executives, and
transfer these solutions in a technologically
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convenient form as specific tasks for grassroots
linear executives.
Senior management — usually one or more
people are responsible for making the most
important decisions for the organization as a
whole.
The success of a manager's activity depends on
the level of managerial skill (experience) that they
possess. This skill can be grouped into seven
categories:
1. Conceptual skills — the manager's ability to
understand the general perspective of the
organization, to imagine a complete picture.
2. Mastery in decision making — the ability to
choose the best of two or more alternatives.
3. The art of analytics — the talent of the
correct distribution of works and tasks, the choice
of the best techniques and tools, diagnostics of
problems and prediction of the situation.
4. Administrative skills — the ability to
perform certain organizational responsibilities,
operate effectively within a limited budget,
coordinate the information flow.
5. Communication art — the ability to logically
and easily transfer your ideas and views to others
both verbally and in writing.
6. Psychological skill — the ability to interact
with people without conflict, create a favorable
microclimate.
7. Technical skill requires special competence
in the execution of tasks.
As for the professionally qualified division of
labor, modern management theorists believe that
on this basis, responsibilities are divided and
responsibility is differentiated between employees,
taking into account the position, the degree of
complexity of the work performed and the qua
lifications required for this. At the same time, it is
very important to ensure the maximum respon
sibility of the degree of complexity of the assigned
work qualifications of the employee.
Development and other forms of division of
labor — program target, which provide for the
separation of special groups of workers of different
profiles for solving complex tasks at a certain stage
of the enterprise, are developed; Object division
of labor, according to which linear leaders are
assigned to a particular object — a polling station,
a shop, a production.
To date, there are four approaches to the ma
nagement of science:
1) an approach from the positions of the al
location of different schools in management;
2) a process approach that treats management
as a continuous series of interrelated managerial
functions.
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3) a systematic approach that treats organi
zations as a set of interrelated elements: people,
structures, tasks and technologies that are geared
towards achieving a goal in a constantly changing
environment;
4) the situational approach implies that the
suitability of different management methods is
determined by the situation. The most effective
method in a particular situation is the one that
most responds to it.
CONCLUSIONS

Thus, for the health care system of Uk
raine, the increasingly widespread introduc
tion of market mechanisms is becoming incre
asingly common, which in turn requires the
availability of a new health care management
specialist.
In the health care system, managers should
be first and foremost those managers who are
called mid level managers. That is, heads of
health care institutions and their deputies, as
well as heads of clinics and departments and
heads of structural units. By virtue of their
official duties, they carry out the overall
management of the organization (system),
coordinate the actions of its individual units and
combine the efforts of subordinates to achieve
the goal and obtain a high result.
The analysis of literary sources, which
highlights the issue of healthcare management in
European countries, suggests that at the present
stage of the industry, the most appropriate form
of health care management remains its model,
which involves a combination of management with
widespread use of market mechanisms in the
system of provision medical services to the
population.
Foreign authors determine one of the most
important mechanisms for reforming health care
management by constantly improving the quality
of medical services provision. System analysis of
scientific literature and legislative acts gives
grounds to assert that the considered theoretical
developments of scientists relate to certain aspects
of the given problem and to a certain extent reveal
its content. That is why in the context of this study
further study is required: the creation and
functioning of the state apparatus of management
of sanatorium and resort support of Ukrainian
national military formations; strategic directions
of development of the state policy in the sphere of
sanatorium and resort maintenance of the
population of Ukraine; the scientific substantiation
of the correlation between the number of middle
medical personnel and the doctors of sanatorium
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and resort medical treatment facilities is an im
portant part of the state management of human
resources of health care in Ukraine.
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У роботі наведено порівняльну характеристику методів визначення економічної ефективності інвестицій в інвеF
стиційні та інноваційні проекти. Згруповані основні методи розрахунку ефективності капітальних вкладень. ЗробF
лені висновки на підставі проведеного аналізу існуючих методів оцінювання економічної ефективності інноваційних
та інвестиційних проектів. Запропоновано використання методичних підходів для обгрунтування доцільності ствоF
рення служби економічної безпеки на підприємстві.
In the work is given the comparative description of methods for determining the economic efficiency of investments
in investment and innovation projects. There also are grouped basic methods of calculating the capital investments
efficiency. In the work are drawn the conclusions based on the analysis of existing methods for assessing the economic
efficiency of innovative and investment projects. There also proposed the use of methodical approaches for justification
of the feasibility of establishing an economic security service at the enterprise.

Ключові слова: методи оцінювання, економічна ефективність інноваційних та інвести6
ційних проектів, служба економічної безпеки підприємства.
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ВСТУП
Нині для підприємств гостро стоїть потреба у
забезпеченні їх економічної безпеки. Це пов'яза
но у першу чергу з тим, що внутрішні та зовнішні
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загрози впливають на ефективність діяльності
підприємств. З початком євроінтеграції України в
міжнародний простір, з'явилась можливість залу
чити у бізнес міжнародних інвесторів. Але закор
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика методів визначення економічної ефективності
інвестицій в інвестиційні та інноваційні проекти
Показники

Методика 1977 р.

Методика 1981 р.

Результати

Продукція

Прибуток, додатковий
прибуток, приріст чистої
продукції

Витрати

Зведені річні витрати

Капітальні вкладення,
додаткові капітальні
вкладення

Показник
економічної
ефективності

Не розраховується

Економічний
ефект

Різниця між зведеними
річними витратами
базисного варіанта,
скорегованими на індекс
обсягів продукції, і
зведеними річними
витратами нового варіанта

Відношення прибутку
(додаткового прибутку)
до капітальних вкладень
(додаткових капітальних
вкладень)
Різниця між зведеними
річними витратами
базисного й нового
варіанта

Методичні рекомендації
1988 р.
Продукція у грошовому
виразі за розрахунковий
період
Зведені річні витрати за
розрахунковий період,
поточні витрати (без
амортизації) за
розрахунковий період
Не розраховується

Різниця між
результатами у
грошовому виразі і
витратами за
розрахунковий період

Зарубіжні методи
Дисконтований
грошовий потік (чистий
прибуток плюс
амортизаційні
відрахування)
Сума інвестицій
(вартість основних
засобів і оборотних
коштів)
Індекс прибутковості

Чиста зведена вартість
(різниця між
нагромадженим
грошовим потоком за
період корисного
використання проекту та
інвестиційними
витратами)

Джерело: [15, с. 171].

донні партнери не поспішають вкладати кошти в
українські підприємства, а бажають дослідити ре
альний стан сучасних підприємств та провести еко
номічну оцінку ефективності власних коштів у
інвестиції. Тому актуальним питанням є розгляд
існуючих методів оцінювання економічної ефек
тивності інноваційних та інвестиційних проектів
для обгрунтування доцільності створення еконо
мічної безпеки підприємства. Якщо створення
служби економічної безпеки підприємства розг
лянути саме як інноваційний та інвестиційний про
ект, тому можливо доцільності її створення об
грунтування за допомогою відповідних розра
хунків.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженню методів оцінювання економічної
ефективності господарської діяльності під
приємства присвячені наукові праці багатьох уче
них, а саме: С. Аптекаря [1], Т. Беня [2; 3], А. Ка
сич [4], В. Коблєва [5], М. Колісник [6], Е. Крилова
[7], П. Кулінічева [8], Л. Мельника [9], Е. Пелихо
ва [10], Й. Петровича [11; 12], Г. Савицької [13],
В. Савчук [14], К.С. Салиги [15], Н. Чухрай [16],
А.Л. Яструбецької [17]. Але автори не досліджу
ють економічну ефективність господарської діяль
ності підприємства для створення служби еконо
мічної безпеки.
Сьогодні для економічного обгрунтування
інвестицій в інноваційні проекти керуються мето
дами оцінювання ефективності інвестиційних про
ектів. У європейських країнах, США й Україні
існує ряд методів оцінювання ефективності інвес
тицій. Їх можна поділити на дві основні групи: мето
ди оцінювання ефективності інвестиційних про
ектів, що не включають дисконтування прихиль
никами даного методу є В. Шевчук, П. Рогожин,
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В. Захарченко, Г. Бірман, С. Шмідт, В. Дєгтяренко
[18—23] і методи, що включають дисконтування.
Цей метод підтримують науковці Д Червоньов, В.
Царьов, А. Пересада, Ю. Нєсвєтаєв, А. Марголін,
А. Бистряков, П. Віленський, І. Бланк, І. Ліпсиць, В.
Косов, Є. Шилов, А. Гойко, Є. Четиркін [18—23].
Проведений аналіз існуючих методів оцінювання
економічної ефективності інноваційних та інвес
тиційних проектів показав, що автори не викори
стовують їх для обгрунтування доцільності ство
рення економічної безпеки підприємства.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити можливість використання методів
оцінювання економічної ефективності інновацій
них та інвестиційних проектів для створення служ
би економічної безпеки підприємства
РЕЗУЛЬТАТИ
Існують різні підходи до визначення економі
чної ефективності, так в централізованій еко
номіці діяли наступні методики: методика (ос
новні положення) визначення економічної ефек
тивності використання в народному господарстві
нової техніки, винаходів і раціоналізаторських
пропозицій; типова методика визначення економ
ічної ефективності капітальних вкладень; комп
лексна оцінка ефективності заходів, спрямованих
на прискорення науково технічного прогресу.
До методики визначення економічної ефектив
ності використання в народному господарстві
нової техніки, винаходів і раціоналізаторських
пропозицій, які найчастіше використовувалися в
СРСР відносяться такі: "Методика визначення
річного економічного ефекту, отриманого в ре
зультаті впровадження нової техніки" (1961) [24],
"Методика визначення економічної ефективності
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автоматизованих систем управління підприємства
ми і виробничими об'єднаннями (АН СРСР, Дер
жплан СРСР, ГКЕТ СРСР)" (1979) [25], "Типова
методика (основні положення) визначення еконо
мічної ефективності використання в народному
господарстві нової техніки, винаходів та раціона
лізаторських пропозицій" (1977 р.) [26]; "Методичні
рекомендації до комплексного оцінювання ефектив
ності заходів, спрямованих на прискорення нау
ково технічного прогресу" (1989 р.) [27]; "Мето
дичні рекомендації для визначення економічної
ефективності заходів науково технічного прогре
су на транспорті" (1990 р.) [28].
До типових методик визначення економічної
ефективності капітальних вкладень відносяться:
"Типова методика визначення економічної ефек
тивності капітальних вкладень та нової техніки в
народне господарство СРСР" (1960 р.) [29]; "Ти
пова методика визначення економічної ефектив
ності капітальних вкладень" (1969 р.) [30]; "Мето
дика визначення ефективності капітальних вкла
день" (1990 р.) [31]; "Типова методика визначення
економічної ефективності капітальних вкладень"
(1981) [32].
До комплексної оцінки ефективності заходів,
спрямованих на прискорення науково технічного
прогресу відносяться "Методичні рекомендації та
коментар щодо їх застосування" (1989) [33].
Вищезазначені методики визначають економі
чну ефективність витрат як відношення прибутку
(додаткового прибутку) до капітальних вкладень
(додаткових капітальних вкладень). Звідси еконо
мічний ефект розраховується як різниця між зве
деними річними витратами або між результатами
у грошовому виразі і витратами за розрахунковий
період. Зараз в Україні застосовують зарубіжні
методи визначення економічної ефективності вит
рат.
Порівняльну характеристику методів визна
чення економічної ефективності інвестицій в інве
стиційні та інноваційні проекти які діяли в цент
ралізований економіці та тих які використовують
ся в ринковому середовищі наведено в таблиці 1.
Для оцінювання економічної проекту доцільно
застосувати динамічні методи, засновані на дис
контуванні реалізації проекту грошових потоків,
що утворюються. Загальна схема всіх динамічних
методів оцінювання ефективності передбачає при
ведення різночасних грошових потоків (витрат і
доходів) до одного моменту часу, після чого різно
часні витрати й доходи стають зіставними.
Основні методи розрахунку ефективності ка
пітальних вкладень наведені у таблиці 2.
Проведений аналіз існуючих методів оціню
вання економічної ефективності інноваційних та
інвестиційних проектів дає можливість зробити
такі висновки:
1. Методи передбачають використання резуль
татів та витрат тільки на рівні підприємства й не
охоплюють його структурні підрозділи економіч
ної безпеки, вони впливають на загальний кінце
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вий результат, але витрати охоплюють тільки
структурний підрозділ підприємства, існуючі ме
тоди не можуть бути повністю перенесені на об
грунтування доцільності створення служби еконо
мічної безпеки, так як не враховують її рівень та
надійність.
2. Показники економічної ефективності, що
використовуються в зарубіжній теорії і практиці
для обгрунтування інвестиційних та інноваційних
проектів побудовані здебільшого без врахування
основоположних принципів теорії ефективності.
Результати проекту (грошовий потік) не є на
слідком витрат (інвестицій у проект).
3. Не весь грошовий потік служить джерелом
фінансування проекту, а тільки його частина
(амортизація і частина прибутку, що дійсно буде
направлена на фінансування).
4. Показник (індекс доходності) побудовано як
співвідношення нагромадженого грошового пото
ку та частини авансованих кумулятивних витрат
(інвестицій). Враховуючи, що грошовий потік є
частиною економічних витрат господарської
діяльності, дане співвідношення є відношенням
витрат до витрат і не може бути віднесене до по
казника економічної ефективності.
5. Не враховуються особливості кругообігу
складових частин інвестицій, авансованих у про
ект. Одна частина інвестицій, що вкладена в ос
новні засоби, підлягає амортизації. Друга частина
— у вигляді оборотних коштів, використовується
для здійснення матеріальних витрат та оплати
праці і компенсується у кожному фінансовому
циклі після реалізації продукції.
6. У формуванні грошового потоку приймає
частина кумулятивних авансових інвестицій —
вартість необоротних активів (основних засобів).
Друга частина авансованих інвестицій у вигляді
нагромаджених змінних витрат не враховується як
у результатах проекту (грошовому потоці), так і в
витратах.
7. Дисконтування грошового потоку і інвес
тицій з урахуванням дії фактору часу не врахову
ють комерційні інтереси інвестора (кредитора).
Інвестор бажає повернути майбутню величину
інвестицій, яка б давала можливість одержати при
буток (відсотки), що покриває інфляцію. Дискон
тування інвестицій відсікає прибуток інвестора,
приводить майбутні вкладення грошей до тепері
шньої вартості. Одночасне дисконтування грошо
вого потоку та авансованих інвестицій нівелює
втрату комерційного інтересу інвестора (кредито
ра).
ВИСНОВКИ
Методики, що діяли в централізованій еко
номіці визначають економічну ефективність вит
рат як відношення прибутку (додаткового прибут
ку) до капітальних вкладень (додаткових капіталь
них вкладень), на наш погляд, вони не зовсім відоб
ражають потреби сьогодення, і є не зрозумілими
для зарубіжних партнерів. Для оцінювання еко
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Джерело: згруповано автором на підставі джерел [15; 14, 34; 35].

Продовження таблиці 1
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номічної проекту доцільно застосувати динамічні
методи, засновані на дисконтуванні реалізації про
екту грошових потоків, що утворюються. Загаль
на схема всіх динамічних методів оцінювання
ефективності передбачає приведення різночасних
грошових потоків (витрат і доходів) до одного мо
менту часу, після чого різночасні витрати й дохо
ди стають зіставними.
Але слід зазначити, що існуючі методи оціню
вання економічної ефективності інноваційних та
інвестиційних проектів не можуть бути повністю
перенесені на обгрунтування доцільності створен
ня служби економічної безпеки, оскільки, вище
зазначені методи передбачають використання ре
зультатів та витрат тільки на рівні підприємства й
не охоплюють його структурні підрозділи еконо
мічної безпеки, та не враховують її рівень та
надійність; вони побудовані здебільшого без вра
хування основоположних принципів теорії ефек
тивності, тобто результати проекту (грошовий
потік) не є наслідком витрат (інвестицій у проект);
не весь грошовий потік служить джерелом фінан
сування проекту, а тільки його частина; не врахо
вуються особливості кругообігу складових частин
інвестицій, авансованих у проект. тобто одна час
тина інвестицій, що вкладена в основні засоби,
підлягає амортизації, а друга частина — у вигляді
оборотних коштів, компенсується у кожному
фінансовому циклі після реалізації продукції;
тільки вартість необоротних активів (основних
засобів) приймає участь у формуванні грошового
потоку, а нагромаджені змінні витрати не врахо
вуються як у результатах проекту (грошовому по
тоці), так і в витратах; дисконтування інвестицій
відсікає прибуток інвестора, приводить майбутні
вкладення грошей до теперішньої вартості.
З врахуванням всього вищенаведеного, обгрун
тування доцільності створення економічної безпе
ки на підприємстві, нами пропонується здійснюва
ти з використанням методичних підходів в залеж
ності: від впливу на результати господарської діяль
ності підприємства; від впливу на рівень економіч
ної безпеки; від впливу на надійність економічної
безпеки; від тривалості періоду виробництва. Це і
буде об'єктом наших подальших досліджень.
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Узагальнено методологічні підходи оцінювання людського потенціалу, що об'єднані в єдину модель його компF
лексного дослідження. Розробка та реалізація запропонованої моделі слугує поглибленню регіонального аналізу
компонентних дисбалансів, а реалізація методичних кроків — розширенню методології порівняльного та цільового
аналізу регіонів України.
Methodological approaches to human potential assessment have summarized and combined into a single model of
its integrated research. The development and implementation of the proposed model serve to deepen the regional analysis
of component imbalances, and the implementation of methodical steps — to expand the methodology of comparative
and targeted analysis of regions of Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Однією з проблем на сучасному етапі роз
витку України є забезпечення сталого роз
витку людського потенціалу, створення умов
для попередження втрат людського капіталу
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та організації його достойного використан
ня. Не зважаючи на певні здобутки у цій
сфері, стан розвитку людського потенціалу
в Україні дедалі погіршується. Зростає
бідність, знижується освітній рівень населен
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ня, недосконале медичне забезпечення, без
робіття, геополітичні конфлікти, антитеро
ристична операція на сході країни та на
явність окупованих територій призвели до
значних втрат людських ресурсів та еміграції
економічно активного населення за кордон.
У цих умовах розроблення механізмів оціню
вання, моніторингу й ефективних заходів
щодо збалансованого розвитку і використан
ня людського потенціалу є нагальними на
вкрай терміновими.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням цієї важливої наукової про
блематики в умовах соціальної та економічної
трансформації суспільства займаються
провідні науковці України, серед яких Грішно
ва О.А., Сахненко О.І., Замараєва А.В., грінчен
ко С.І., Мартинова Л.Б., Гузенко Г.М., Ахром
кін Є.М. та багато інших. Позитивно оцінюючи
наявні здобутки, вважаємо, що недостатньо
обгрунтованим є методичний інструментарій
комплексного оцінювання людського потенці
алу на рівні регіональних соціо економічних
систем.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є дослідження теоретичних
підходів та обгрунтування методичного ін
струментарію для формалізованої оцінки
людського потенціалу України та її регіонів,
вироблення на цій основі стратегічних та так
тичних заходів щодо його збереження, роз
витку та створення умов для ефективного ви
користання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасній науковій думці домінують дослі
дження, що розглядають "людський потенці
ал" у контексті його здатності приносити
дохід. Йдеться про ототожнення понять
"людський потенціал" та "людський капітал".
При цьому людський капітал розглядають пе
реважно з позицій інвестування та отримання
відповідного економічного ефекту, а людсь
кий потенціал — як об'єкт для такого інвесту
вання.
Згідно з дослідженнями Грішнової О.А.
"Людський капітал — це економічна категорія,
яка характеризує сукупність сформованих і
розвинених за допомогою інвестицій продук
тивних здібностей, особистих рис і мотивацій
індивідів, які знаходяться в їх власності, вико
ристовуються в економічній діяльності, спри
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яють зростанню продуктивності праці і вна
слідок цього впливають на збільшення доходу
(заробітків) свого власника і національного до
ходу" [3, с. 186]. Подібних позицій дотримуєть
ся і Кирлик Н.В., що характеризує людський
капітал як "сукупність сформованих і розвину
тих завдяки інвестиціям, притаманних кожній
окремій людині індивідуальних природних та
соціальних здібностей, необхідних для ефек
тивної діяльності в тій чи іншій сфері суспіль
ного відтворення, що сприяють підвищенню
продуктивності праці та зростанню доходів їх
власника, підприємства та національного дохо
ду" [7, с. 98].
На думку Сахненко О.І. [12, с. 26], людсь
кий капітал має складну внутрішню структу
ру і включає такі (активи) або фонди: фонд
підготовки на виробництві, інтелектуальний
капітал, фонд економічно значимої інфор
мації, фонд здоров'я, фонд мотивації еконо
мічної діяльності, фонд міграції, фонд під
приємництва.
Такий підхід, на нашу думку, характеризує
людський потенціал лише частково, оскільки не
враховує такі важливі його властивості, як
здатність до саморозвитку, соціальної актив
ності, духовності та вплив на формування рин
кового попиту.
Інші дослідники наголошують саме на
соціальній детермінанті людського потен
ціалу. Згідно із дослідженнями А.В. Замарає
ва "Людський потенціал — це універсальна
соціологічна категорія, яка може застосо
вуватися для порівняльного аналізу, визна
чення рівня суспільних трансформацій (ха
рактеристика соціальної могутності країни
з урахуванням чисельності її населення),
оцінки динаміки розвитку соціальних сис
тем (окремих товариств, спільнот, регіо
нального та муніципального соціуму, соц
іальних організацій та організаційних соц
іальних груп)" [5]. Таке визначення розкри
ває одну з важливих умов прояву людсько
го потенціалу, а саме підвищення його
ефективності за рахунок приналежності до
певного соціуму.
У сучасних умовах активного розвитку
інформаційних технологій, що активізують і
мобілізують соціальні й між особисті контак
ти, зростає роль соціального чинника у форму
ванні людського потенціалу. В цьому контексті
актуальною є теза дослідників [17, с. 78] про те,
що важливим елементом людського потенціа
лу є соціальний капітал, під яким вони вбача
ють "сукупність взаємовідносин, норм, інсти
тутів та мереж через які люди отримують до
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ступ до влади та ресурсів і впливають на прий
няття рішень, у т.ч. політичних".
У свою чергу, Грінченко С.І. зауважує,
що "потенціал національного суспільства —
це інтегральна форма різнорідних реальних
і латентних якостей членів національного
суспільства, що відбиває рівень та можли
вості реалізації проектів модернізації в на
ціональному суспільстві за наявності певних
природно екологічних і соціально економі
чних умов" [2, с. 90]. Це визначення підтвер
джує, що важливою характеристикою люд
ського потенціалу є його здатність проявля
тися і розвиватися, або в протилежному ви
падку знижуватися відповідно до сформова
них умов.
Розширене, відповідно до вимог сучасно
го інформаційного суспільства, поняття
людського потенціалу дає Мартинова Л.Б.: "
Людський потенціал — це сукупні можливості
населення до економічної, соціальної, іннова
ційної діяльності, підтримки необхідного
рівня здоров'я, постійного розвитку навиків і
здібностей, засвоєння і продукування нових
знань і технологій, стійких ціннісних орієн
тацій, соціальної взаємодії і взаєморозуміння"
[8, с. 26].
Підсумовуючи результати дослідження,
нам видається слушною думка Гузенко Г.М., що
"у економічній теорії людський потенціал
підлягає розгляду не у всьому різноманітті його
характеристик, а лише в той мірі, в якій йо
го розвиток і реалізація визначають соціальну
та економічну ефективність відтворювальних
процесів. Таким чином у фокус уваги потрап
ляють сфера трудової діяльності і сфера спо
живання. Інші аспекти розвитку людського по
тенціалу є предметом дослідження таких наук,
як психологія, медицина, ергономіка, соціаль
на та історична антропологія, біоетика, со
ціальна генетика, етнографія, демографія" [4,
с. 36].
Отже, різноманітність підходів до тлума
чення сутності та структури поняття "людсь
кий потенціал" зумовлено насамперед широ
тою та множинністю прояву людський якос
тей, знань, функцій та талантів, що формують
ся у залежності або всупереч обставинам і
мають різноманітний прояв. Широке тракту
вання досліджуваного поняття дозволяє зас
тосовувати його у різних інтерпретаціях та
різних пізнавальних напрямках, що залежать
від специфіки галузі наукового знання. Разом
з цим, спільним для всіх наукових думок за
лишається розуміння "людського потенціалу"
як визначального цивілізаційного фактору
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розвитку, а його дослідження як складний те
оретико прикладний та аналітичнй процес, що
вимагає поєднання окремих методичних ін
струментів.
У контексті загальної концепції найбільш
адаптивними до дослідження людського потен
ціалу, на нашу думку, є підходи, що запропо
новані Шершньовою З.Є. для оцінювання еко
номічного потенціалу підприємств, а саме: облі
ково звітній (ресурсний), структурний (функ
ціональний) та цільовий (проблемно орієнтова
ний). Розглянемо особливості наведених під
ходів більш детально.
1. "Обліково звітній (ресурсний) зорієн
тований на визначення потенціалу як сукуп
ності людських ресурсів і визначає його
розмір як суму фізичних і вартісних оцінок
окремих його складових. Для оцінювання ви
робничого потенціалу згідно з ресурсним
підходом використовуються звичні обліково
звітні та стати документи, на основі яких роз
раховуються відповідні показники. Цим за
безпечується доступність інформації та
відкриваються можливості широкого засто
сування відомих методик і методів дослід
ження зазначеного потенціалу, зокрема щодо
внутрішніх показників.
Згідно з обліково звітним підходом, резуль
тативними показниками оцінювання людсько
го потенціалу виступатиме сума статистичних
характеристик населення або трудових ре
сурсів, що включатиме такі складові: абсолютні
кількісні показники чисельності, структури
населення та витрат на охорону здоров'я, осв
іту та соціальний розвиток людського чинни
ка, корисного фонду робочого часу тощо. До
прикладу, Шипанова Н.О. [16], пропонує оці
нювати трудовий потенціал як суму таких ком
понент:
ТП = Дк+Ек+Мк+Ок+Пк
(1),
де Дк — демографічна компонента ( при
родний приріст, коефіцієнт народжуваності,
коефіцієнт смертності, коефіцієнт дитячої
смертності, коефіцієнт прибуття, коефіцієнт
вибуття, коефіцієнт тривалості життя, кіль
кість вперше зареєстрованих захворювань, за
безпеченість населення АПП);
Ек — економічна компонента: рівень зайня
тості, рівень безробіття, номінальний та фак
тичний рівень попиту на робочу силу, рівень
пропозиції робочої сили, рівень працевлашту
вання;
Мк — морально етична компонента: ко
ефіцієнт шлюбності, коефіцієнт розлучува
ності, рівень злочинності, забезпеченість насе
лення закладами культури;
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Ок — освітня компонента: рівень охоплен
ня середньою освітою, рівень охоплення про
фесійно технічною освітою, питома вага прац
івників, що мають повну вищу освіту;
Пк підприємницька компонента: частка
малих підприємств, частка працівників, зайня
тих на малих підприємствах, частка продукції,
реалізованої малими підприємствами.
Вважаємо даний підхід є корисним, проте
лише на початкових стадіях дослідження люд
ського потенціалу.
2. Структурний підхід, зорієнтований на
визначення раціональної структури виробни
чого потенціалу підприємства, визначає його
розмір згідно з прогресивними нормами і нор
мативними співвідношеннями, заданими най
більш досконалими технологіями, організа
цією виробництва загалом і окремих підсис
тем підприємства, що використовуються в
галузі.
У відповідності до структурного підходу,
основою для оцінювання людського потенціа
лу виступає система відносних показників
структури населення за різними ознаками:
рівнем освіти та професійної підготовки (у
тому числі за професіями та напрямками підго
товки), рівень здоров'я, рівень доходів, демо
графічна структура, показники зайнятості на
селення, продуктивності праці тощо. Важливим
інструментом структурного підходу до оцінки
людського потенціалу є визначення норматив
них показників або вибір об'єкта для порівнян
ня.
У науковій літературі структурний метод
оцінювання людського потенціалу (трудових
ресурсів, людського капіталу) представлений
різними методичними підходами, серед яких
найбільш поширеним є рейтинговий підхід, що
передбачає порівняльну оцінку (стандартиза
цію) компонент потенціалу з подальшим їх зве
денням у єдиний таксономічний (або інтеграль
ний) показник, що характеризує людський по
тенціал на певному рівні агрегування (підприє
мство, галузь, регіон, країна). Окремі елемен
ти структурного підходу до оцінювання різних
проявів людського потенціалу використову
ються у працях [1; 10; 13].
Об'єктом для порівняння можуть слугу
вати аналогічні компоненти потенціалу на
тому ж самому рівні агрегування, або опти
мальні (еталонні чи нормативні значення),
що характеризують найбільш бажаний з точ
ки зору мети дослідження стан вибраних
компонент.
Нормування (або стандартизація) показ
ників у більшості дослідженнях здійснюється
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за індексним методом, представленим у фор
мулі 2, методом відстаней (ф ли 2—3) або екс
пертними оцінками. Головною задачею норму
вання є зведення різних за виміром, розміром
та сферою оцінювання показників до діапазо
ну [0,1].

N

=

ij

I

f

I

e

(2),

де, Nij — нормований і й показник j ї ком
поненти людського потенціалу;
If — фактичне значення показника;
Ie — еталонне значення показника.
Застереженням для використання цієї фор
мули є те, що при великих розмахах варіації
досліджуваних показників, обчислене нормо
ване значення може перевищувати 1, що не
вкладається у діапазон [0,1] і тим самим пору
шує правила нормування.
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(3).

Для показників, що характеризують пози
тивні аспекти потенціалу
N

ij

=

I

max

I

f

− I min
− I min

(4).

Для показників, що характеризують нега
тивні аспекти потенціалу
деImax(Imin) — максимальне та мінімальне
значення показника у межах порівнюваної су
купності.
Недоліком використання даної формули
є те, отримане нормоване значення залежить
лише від двох крайніх значень ознаки, які
можуть виявитися не типовими і тим самим
знижують корисність отриманих резуль
татів.
Експертні методи нормування базуються
насамперед на визначенні бальних оцінок окре
мих складових за певною шкалою. Бали, що
характеризують стан досліджуваної компонен
ти потенціалу виставляються експертами. Нор
мування показників здійснюється на основі
відношення балу ознаки до його максимально
го значення за шкалою оцінювання, що дозво
ляє звести показники до того ж проміжку [0,1].
Перевагою експертного методу є можливість
оцінювання якісних характеристик оцінюваних
компонент, що не піддаються кількісному ви
міру. Серед недоліків можна виділити такі: су
б'єктивність експертної думки, матеріальні та
часові витрати, що пов'язані з проведенням ек
спертних процедур.
Як правило, для стандартизації показників
використовується так звана адитивна функція
корисності шляхом обчислення суми нормова
Передплатний індекс 21847
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них показників, помножених на їх вагові кое
фіцієнти за формулою:
S

HP

=

n

∑

N

ij

× wi,

i

∑

w

i

= 1

(5),

де SHP — інтегральний показник людського
потенціалу регіону;
wi — ваговий коефіцієнт і го показника.
Переважна більшість економістів для
визначення вагових коефіцієнтів викорис
товує експертні оцінки (до прикладу, метод
попарних порівнянь)або методи моделю
вання, що базуються на кореляційно регре
сійних залежностях між компонентами по
тенціалу та результативною ознакою його
прояву.
Перевагою даного підходу є можливість
визначити структуру потенціалу, окреслити
сильні та слабкі місця і обчислити їх вплив на
стан досліджуваного об'єкта. Ваговий коефі
цієнт встановлюється переважно експертним
шляхом і виконує завдання щодо зваження
нормованих показників, щоб отриманий ре
зультат не виходив за межі заданого інтервалу
а також для суб'єктивного чи об'єктивного ран
жування показників за ступенем їх значущості
в оцінюванні.
Групу адитивних методів доповнюють мето
дичні розробки авторів [1; 9], які пропонують
обчислювати інтегральний показник з викори
станням багатомірної середньої, що у загаль
ному вигляді наведено у формулі:

S HP =

n

1
n

∑

i =1

N ij

(6),

де SHP — інтегральний показник людського
потенціалу;
n — число показників, що формують інтег
;
ральний показник
Хоча адитивний метод обчислення інтег
рального показника є найбільш поширеною,
його недоліком є можливість компенсування за
рахунок високих значень одних компонент ну
льові або низькі значення інших компонент
людського потенціалу. У зв'язку з цим, деякі
дослідники [11, с. 25] найбільш адекватним ме
тодом узагальнення вважають використання
мультиплікативної форми інтегрального індек
су:

S HP =

n

∏

i =1

N ijw i , ∑ w i = 1

(7).

Корисність отриманого таким методом
інтегрального показника полягає у врахуванні
мультиплікативного впливу окремих компо
нент та рівень людського потенціалу. До не
доліків можна віднести те, що у разі нульово
Передплатний індекс 21847

го значення однієї із складових — інтеграль
ний показник також дорівнюватиме 0, що су
перечить самій сутності людського потенціа
лу.
У свою чергу автори [9, с. 15] для розрахун
ку інтегрального показника використовують
формулу середньої геометричної, яка дозволяє
врахувати коливання в даних і зменшує ефект
компенсації гірших значень деяких показників
кращими значеннями інших показників:

S HP =

n

n

∏

i =1

X

i

(8),

де Хі — первинний показник, що характе
ризує ТПР;
n — кількість первинних і тих показників
факторів, що входять до складу інтегрального
показника.
Не зважаючи визначені недоліки, застосу
вання структурного підходу вважаємо корис
ним для дослідження людського потенціалу,
проте не вичерпним з позиції розробки заходів
щодо його розвитку та удосконалення.
3. Цільовий (проблемно орієнтований)
підхід, спрямований на визначення відповід
ності наявного потенціалу досягненню постав
лених цілей і визначає його розмір як рівень
відповідності окремих складових потенціалу
необхідному, дещо ідеалізованому уявленню
про склад, структуру та механізми функціону
вання потенціалу для виготовлення конкурен
тоспроможної продукції, яке знаходить відоб
раження в нормативних "деревах цілей" ("де
ревах проблем") із широким спектром локаль
них і системних оцінок окремих елементів та
взаємозв'язків" [14, с. 102—105].
З огляду на сучасну концепцію послідовної
трансформації соціально економічних про
цесів до постіндустріального суспільства цільо
вий підхід із врахування ефекту синергії та ди
фузії інновацій набуває особливої актуаль
ності.
Погоджуємося з дослідженнями Ілляшен
ко С.М., який прийшов до висновку, що " ви
значальним фактором соціально економічно
го розвитку стають люди та знання, якими вони
володіють. В таких умовах актуальним є понят
тя "економіки знань" — економіки, що базуєть
ся на продукуванні, обробці, обміні, широко
му використанні у своїй діяльності та продажі
знань" [6].
Таким чином, цільовий або проблемно
орієнтований підхід до оцінки людського
потенціалу, на нашу думку, є найбільш ефек
тивним в умовах орієнтації суспільства на
стратегічний розвиток. Водночас викорис
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тання розглянутого підходу до оцінювання
людського потенціалу не позбавлено ряду
недоліків, серед яких: проблеми щодо оціню
вання ефективності функціонування гіпоте
тичного потенціалу, суб'єктивність постав
лених цілей та критеріїв, відсутність точно
го прогнозу щодо терміну реалізації прогно
зованих цілей.
Зважаючи на переваги і недоліки розг
лянутих підходів, побудова комплексної
системи дослідження людського потенціа
лу має здійснюватись поетапно, починаючи
з аналізу основних показників та чинників
його формування, розвитку і реалізації у
регіоні, продовжуючи порівняльним аналі
зом рівня людського потенціалу регіону у
порівнянні з іншими регіонами України і
закінчуючи розробкою комплексної систе
ми управління розвитком людського потен
ціалу у відповідності до стратегічних цілей
регіону.
Розробка та реалізація запропонованої мо
делі дослідження людського потенціалу регіо
ну слугує поглибленню регіонального аналізу
компонентних дисбалансів, а реалізація мето
дичних кроків — розширенню методології по
рівняльного та цільового аналізу регіонів Ук
раїни.
Кожний з етапів оцінки людського потен
ціалу призначений для вирішення специфічних
задач дослідження та сприятиме розробці сис
теми ефективних рішень щодо перетворення
людського потенціалу у людський капітал ре
гіону, сприяння його розвитку, відтворення та
гідної реалізації:
1. На початковому етапі необхідно здійсни
ти статистичний аналіз стану, динаміки та на
прямків розвитку людських ресурсів регіону в
сучасних умовах. Результатом такого дослід
ження є формування сучасної моделі стану
людського потенціалу у розрізі основних фаз
його життєвого циклу, що виражатиметься
кількісними та якісними (відносними показни
ками). Система показників, що отримана у ре
зультатів дослідження дозволить оцінити
ефективність розвитку людського потенціалу
у динаміці та слугуватиме основою для подаль
шого дослідження.
2. Етап порівняння призначений для визна
чення сильних і слабких сторін системи управ
ління людськими ресурсами на регіональному
рівні. З огляду на вплив загальних факторів,
пропонується за основу для порівняння брати
середні значення по Україні. Це допоможе виз
начити рівень показників під впливом регіо
нальних факторів.
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Проведення порівняльного аналізу перед
бачає формування матриці еталонних значень,
у якості яких на попередньому етапів виступа
тимуть середні значення відібраних відносних
показників із врахуванням їх нормативного
значення по досліджуваному регіоні та по
Україні в цілому. Зважаючи на переважний
вплив макроекономічних факторів на розвиток
людського потенціалу у регіоні, та відповідно
невеликий розмах варіації показників, норму
вання показників пропонується здійснювати з
використанням індексного методу (ф ла 2).
Визначення інтегральних показників зважаю
чи на рівнозначні (на наш погляд) фази життє
вого циклу людського потенціалу пропонуєть
ся адитивним методом із використанням фор
мули гармонійної середньої (ф ла 6).
3. Важливим етапом дослідження людсько
го потенціалу є факторний аналіз, що дозво
лить не тільки оцінити стан людського потен
ціалу, а також фактори що спричинили такий
стан. Проведення факторного аналізу у межах
нашого дослідження передбачає послідовне
використання таких прийомів:
— чітке розмежування факторів впливу на
людський потенціал на регіональному і дер
жавному рівні, що створить передумови для
розроблення адаптивних та стимулюючих рі
шень;
— визначень можливостей та обмежень роз
витку людського потенціалу та сили їх прояву;
— оцінка еластичності життєвого циклу по
тенціалу під впливом окремих детермінант, що
допоможе сформувати формалізовану специ
фічну матрицю SWOT аналізу.
Результатом факторного аналізу є детер
мінантна модель стратегічного управління роз
витком людського потенціалу регіону.
4. Основними задачами проблемно цільово
го аналізу є визначення відповідності стану та
напрямку розвитку людського потенціалу стра
тегічним цілям, що окреслені у відповідних ре
гіональних стратегіях. Реалізація цільового
аналізу передбачає насамперед наявність чітко
го переліку стратегічних цілей і розрахунок на
цій основі перспективних потреб щодо кількіс
ного та якісного складу людських ресурсів, які
необхідні регіону для їх досягнення. На основі
порівняння досягнутого рівня та тенденцій ок
ремих компонент людського потенціалу із
цільовими значеннями можна отримати загаль
ну модель його відповідності обраній стратегії,
а також перелік слабких сторін та "точок зро
стання", що складе основу для розробки або
коригування відповідних регіональних про
грам.
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ВИСНОВКИ

Пропонована автором комплексна методи
ка дослідження людського потенціалу регіону,
що базується на послідовному поєднанні різних
методичних підходів, інструментів та прийомів
дозволить формалізувати даний процес та по
будувати багатопрофільну модель людського
потенціалу, яка може бути корисною для вирі
шення широкого кола стратегічних задач щодо
ефективного управління ним. Головною пере
вагою даної методики є універсальність її за
стосування на будь якому з рівнів формуван
ня, розвитку та використання людського по
тенціалу, адаптивність до зміни показників,
пріоритетів та цілей оцінювання, можливість
розроблення відповідного програмного забез
печення.
До недоліків методології можна віднес
ти ігнорування якісних показників, що не ма
ють чіткої економічної інтерпретації на зра
зок результатів опитування населення, впли
ву законодавчих ініціатив, ефектів глобалі
зації, експертних опитувань тощо. Збагачен
ня цієї методології такими показниками по
требує додаткових досліджень та формуван
ня таблиць переведення якісних показників
у одиниці виміру, що використовуються у
економічних розрахунках формальних мо
делей.
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PRECONDITIONS AND PRINCIPLES OF FORMING OF A MODEL OF STRATEGIC
MANAGEMENT BY ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Стратегічне управління економічним розвитком регіону надзвичайно важливе для усунення диспропорцій у розF
витку територій. Тому у статті розглядаються основні типи моделей та їх компоненти. Так як регіони України мають
різне ресурсне забезпечення, то автором пропонується поєднання кількох моделей управління. Представлена модель
економічного розвитку Південного регіону.
Strategic management of economic development of the region is extremely important for eliminating disproportions
in the development of territories. Therefore, the article deals with the main types of models and their components. Since
the regions of Ukraine have different resource support, the author proposes a combination of several management models.
The model of economic development of the Southern region is presented.

Ключові слова: продовольча безпека, продовольство, запаси, продовольча незалежність.
Key words: food security, food, supplies, food independence.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Чисельні, тривалі та затяжні процеси еко
номічного спаду, світові кризи, анексія Криму,
проведення антитерористичних дій на Сході
України привели до значної нерівномірності у
розвитку регіонів. Спостерігається занепад у
багатьох сферах господарства, чисельність зай
нятих з кожним роком зменшується, великі
податки змушують малий та середній бізнес
закриватися. Для усунення цих та багатьох
Передплатний індекс 21847

інших проблем необхідна побудова ефективної
моделі стратегічного управління економічним
розвитком регіону.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
І ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблеми забезпечення продовольчої без
пеки цікавлять багатьох вчених: В. Балабанов,
Є. Григорьєв, О. Зеленська, Є. Лазеба, Р. Муд
рак, А. Прохожева, Ю. Хромов, В. Суворовцев,

41

АГРОСВІТ № 4, 2018
Таблиця 1. Типи моделей регіонального розвитку та їх компонентів
Типи моделей
розвитку регіонів
Екологоекономічна
Інноваційноінвестиційна
Інноваційна
Кластерна
Мобілізаційноінноваційна
Сталий розвиток

Компоненти (внутрішні ресурси)
Природні ресурси, міжгалузеві зв’язки матеріального виробництва (модель
міжгалузевих балансів), виробництво забруднювальних
Науково-технічний потенціал, інвестиційний клімат, конкурентоспроможність регіонів,
рівень і джерела фінансування інноваційних проектів, ефективні господарські
структури, орієнтовані на інтенсифікацію науково-технічного і технологічного
потенціалу
Науково-технічний потенціал, каталізатори і мультиплікатори інноваційного розвитку
матеріального виробництва, кооперація науково-технічних відносин суб’єктів
господарювання й органів регіонального та місцевого управління
Територіально-галузева близькість, науково-дослідні центри, доступ до знань,
інформації, технологій і нововведень, інвестиційна привабливість, рівень державноприватного партнерства, замкненість виробничого циклу
Сукупний регіональний потенціал, інноваційний потенціал, рівень впровадження
науково- технічних розробок, територіальна інфраструктура, інвестиційна
привабливість, освітньо-інтелектуальний і людський капітал
Соціалізація, державне регулювання, суспільна відповідальність, екологічність,
безпека, інформатизація, власність, корпоративна система, ринкове регулювання,
алокація ресурсів

Джерело: [5].

И. Стуканов, Б. Пасхавер, О. Гойчук, П. Саб
лук та інші. Але залишається невизначеними
реалії сучасного рівня продовольчої безпеки
України і нинішніх тенденцій її розвитку, не ви
явлені основні проблеми розвитку з урахуван
ням євроінтеграції.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Для успішного впровадження стратегії уп
равління економічним розвитком регіону акту
альним є створення моделі ефективного функ
ціонування. В сучасних умовах глобалізації
така модель повинна враховувати історичні
особливості регіону, ресурсний потенціал,
принципи і методи управління економічних,
фінансових, соціальних, організаційних ас
пектів господарської діяльності тощо. Форму
вання шляхів регіонального розвитку потребує
розробки відповідної моделі та моделювання
процесів.
Сценарій стратегії розвитку як опис по
слідовності подій від теперішнього до майбут
нього стану розвитку регіону грунтується на
припущеннях (наприклад, SWOT аналіз і сто
сується комбінацій сильних та слабких сторін,
можливостей та загроз). Опрацьовується де
кілька варіантів сценаріїв розвитку, але один з
них повинен бути базовим. Альтернативні сце
нарії необхідні для подальшого перегляду, ко
рекції (за потребою) цілей стратегії та страте
гічного вибору. Основні типи сценаріїв:
— сценарій шансів базується на максималь
ному використанні сильних сторін та можли
востей (за одночасної мінімізації слабких
сторін, загроз, певною мірою аспект бажаного
результату переважає аспект реального ре
зультату);
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— сценарій загроз базується на максималь
ному впливі слабких сторін та загроз, не нада
ючи сильним сторонам вирішального значення
(прагматичний підхід домінує над оптимістич
ним);
— інші базуються на різних варіантах спів
відношення:
— максимальному використанні можливо
стей та слабких сторін;
— максимальному використанні загроз та
сильних сторін;
— припущенні різного ступеня використан
ня можливостей та сильних сторін, а також не
повного впливу слабких сторін та загроз [1].
Стратегія економічного розвитку регіону
здійснюється на основі моделі регіонального
розвитку — сукупності поглядів щодо шляхів
вирішення соціально економічних проблем, до
сягнення цілей і реалізації завдань розвитку ре
гіону в перспективі [2].
Модель економічного розвитку — це основ
не бачення процесів економічного розвитку ре
гіонів і країни в цілому, що пропонується для
реалізації органами влади та місцевого самовря
дування. Особливості моделей економічного
розвитку (ступінь досягнення мети, комплекс
заходів щодо її досягнення) визначаються кон
кретними умовами співвідношення та взаємодії
економічних факторів. Моделі економічного
розвитку складаються на основі теоретичних за
кономірностей функціонування економічних
об'єктів у ринковій системі. Конкретні умови
(історичні, географічні, соціально культурні) у
різних країнах і регіонах обумовлюють особливі
співвідношення і взаємодію економічних та
інших факторів, також ступінь досягнення еко
номічних цілей, а звідси й особливості розвитку
національних і регіональних моделей [3].
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Модель економічного розвитку Причорноморського регіону

Аналіз, формування та реалізація стратегії розвитку регіону
Адміністративні
Інституціональні

Методи регулювання
стратегії регіонального
розвитку

Економічні
Екологічні
Соціальні
Науково-технічні
Матеріально-ресурсні

Інструменти

Інституційні
Державні гарантії

Інвестиції
Законодавче забезпечення

Удосконалення
банківської, податкової,
страхової систем
Надання пільгового
режиму для провідних
галузей
Індивідуальна
інвестиційна політика

Інноваційно-інвестиційне
забезпечення

Досягнення
регіонального
балансу у
виробництві,
промисловості,
продовольстві

Створення рівних умов
для всіх учасників
інвестиційного процесу
Фінансування проектів
за рахунок державних
та іноземних інвесторів

Покращення
інвестиційного та
інноваційного
клімату

Сталий
економічний
розвиток регіону

Рис. 1. Кластерна модель Причорноморського регіону

Характеристику регіональних моделей еко
номічного розвитку визначають: економічні ре
сурси, регіональні особливості, характер еко
номіки, рівень економічного розвитку, місце в
країні та світі, організаційна та галузева струк
тури господарства, роль економічних агентів,
система державного регулювання економіки,
відкритість економіки та ступінь залучення до
світогосподарських зв'язків, використання іно
земного капіталу. Відповідно до часових етапів
розвитку розглядається динаміка цих характе
ристик. У моделях розвитку інтеграційних уг
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руповань робиться наголос на меті й завданнях
угруповань, організаційній структурі та ресур
сах, ролі та місці у світовому господарстві, пер
спективах і проблемах, програмах розвитку [4].
Розглянемо деякі відомі моделі регіонального
розвитку (табл. 1).
Для регіонів України використати одну із
представлених моделей розвитку неможливо,
оскільки всі вони відрізняються характерними
особливостями (ресурсний потенціал, розви
ток основних галузей агропродовольчої сфе
ри, забезпеченість трудовими ресурсами, особ
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ливості українського менталітету). Кожний ре
гіон держави має господарський потенціал,
формує і розпоряджається власними і бюджет
ними коштами, організовує фінансові, ре
сурсні, товарні обміни всередині регіону або
обміни з іншими регіонами, вирішує питання
виробництва, інвестицій, трудові і соціальні
проблеми у межах своєї території.
Серед всіх варто відзначити таку модель, як
кластери — специфічні об'єднання, діяльність
яких має надати нові можливості для розвитку
економіки. Кластери є однією з поширених у
світі моделей успішного розвитку економіки
країни на рівні регіонів. Розвиток регіональних
промислових кластерів на сьогодні є загально
визнаним засобом, що сприяє підвищенню кон
курентоспроможності економіки країни. А по
стійно зростаюча кількість кластерних об'єд
нань у країнах світу підтверджує їх ефек
тивність. На сьогодні в Україні функціонує
близько 50 кластерів у різних регіонах країни
та галузях. Серед них є і Причорноморський ре
гіон, який включає Одеську, Миколаївську,
Херсонську області.
Причорноморський регіон має багато кон
курентних переваг серед інших, а саме: транс
портна система (розгалужена річкова система,
вихід до Чорного моря, важливі логістичні цен
три), територіально галузева близькість, інве
стиційна привабливість, наявність потужної на
уково технічної бази. Модель Причорноморсь
кого регіону можна представити у вигляді схе
ми на рисунку 1.
При здійсненні моделювання та вибору
стратегії управління економічним розвитком
регіонів Українського Причорномор'я необхі
дно керуватися положеннями Державної стра
тегії регіонального розвитку до 2020 року, вра
хувати пріоритети регіональної політики, а
саме:
1. Міжтериторіальне співробітництво (між
муніципальне, субрегіональне, міжрегіональне,
транскордонне співробітництво): активізація
реалізації розроблених субрегіональних стра
тегічних планів; перенесення досвіду субрегіо
нального стратегування на інші субрегіони Ук
раїнського Причорномор'я; створення мережі
субрегіонів Українського Причорномор'я для
обміну досвідом розробки і реалізації страте
гічних планів, так званий "benchlearning".
2. Демократія участі (партисипативна де
мократія) — безпосередня участь членів тери
торіальної громади у процесах підготовки, ухва
лення управлінських рішень та контролю за їх
реалізацією. Головними механізмами демок
ратії участі за чинним законодавством є такі:
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громадські слухання, збори громадян за місцем
проживання, місцеві ініціативи, органи самоор
ганізації населення, громадська експертиза,
консультації з громадськістю. Через механізм
місцевої ініціативи громада може ініціювати
розгляд місцевою радою будь якого важливо
го питання фактично незалежно від бажання
голови та депутатів, а місцева рада повинна
розглянути місцеву ініціативу та прийняти
рішення по суті. Роль регіональної влади поля
гає у забезпеченні нормативного регулювання
механізмів демократичної участі (статут та / чи
положення), доведенні до відома громадян їхні
права та можливості щодо участі у місцевих
справах, забезпеченні практичної реалізації
громадянами права на участь.
3. Міжрегіональна взаємодія регіонів Украї
нського Причорномор'я в ключових секторах
їх розвитку — агропромисловому та морегос
подарському: розробка міжрегіональних про
грам просторового планування, впровадження
інституційних механізмів міжрегіонального
управління в таких сферах, як морський транс
порт, суднобудування та судноремонт, туризм
і рекреація, екологія, берегоукріплення, ство
рення єдиної інноваційної інфраструктури
тощо.
4. Збалансований просторовий розвиток на
рівні "місто та приміська територія — сільська
територія" — інтеграція економіки сільських,
периферійних територій до єдиного соціально
економічного простору регіону.
5. Розробка ефективної регіональної систе
ми управління інноваціями із урахуванням між
регіональних механізмів взаємодії. В регіональ
них стратегіях розвитку зазначається, що існу
юча система управління інноваціями на регіо
нальному ріні є неефективною, що суттєво галь
мує інноваційний розвиток в регіонах. Акту
альною є розробка регіональної системи управ
ління інноваціями із урахуванням новітніх змін
у регіональній політиці та європейських стан
дартів.
6. З метою практичної реалізації вище роз
глянутих пріоритетів соціально економічного
розвитку Українського Причорномор'я, а та
кож залучення фахівців та практиків регіональ
ного та місцевого розвитку (наука, освіта,
бізнес, громада) до процесу актуалізації регіо
нальних стратегій соціально економічного роз
витку у відповідності до новітніх державних
стратегічних документів пропонується ство
рення Центру міжрегіонального економічного
розвитку Українського Причорномор'я на
принципах громадського партнерства. Експер
ти Центру будуть здійснювати моніторинг та
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продукувати вирішення проблем як на рівні
виконавчої влади, так і органів місцевого само
врядування, обмінюватись досвідом в профіль
них комітетах та пропонувати альтернативні
шляхи вирішення проблем та впровадження
новацій регіонального соціально економічно
го розвитку. Центр також забезпечить коорди
націю зусиль областей в сфері активізації
транскордонного та міжрегіонального співро
бітництва в рамках міжнародних організацій в
Чорноморському басейні, зокрема таких як
Організація Чорноморського економічного
співробітництва, Конференція приморських
регіонів Європи, єврорегіон "Чорне море" [6—
8].
Причорноморський регіон, який сформував
кластерну модель, має певні переваги, а саме:
— ефективне використання та розвиток
економічного потенціалу регіону, залучення
ресурсів з неефективних галузей;
— встановлення коопераційних договірних
зв'язків між бізнесом, владою, освітою та нау
кою, що забезпечує синергетичний ефект;
— підвищення конкурентоспроможності
учасників кластера, розширення їх частки на
ринку завдяки взаємовигідній співпраці,
зокрема у сфері маркетингу, обміну науко
во технічними дослідженнями та інновація
ми;
— посилення процесів спеціалізації та роз
поділу праці між учасниками кластера, що дає
змогу знизити собівартість виробленої про
дукції та підвищити її конкурентоспромож
ність;
— створення точки економічного зростан
ня, стимулювання науково технічного прогре
су, підвищення інноваційності виробництва;
— збільшення обсягів внутрішніх та зов
нішніх інвестицій, зростання експорту;
— створення нових високооплачуваних ро
бочих місць та формування здорового соціаль
ного капіталу, регіональної бізнесової та управ
лінської еліти;
— зменшення безробіття та розширення
бази оподаткування;
— підвищення рівня життя населення [10].
Не зважаючи на те, що кластерні технології
мають ряд переваг та перспективи розвитку,
існують проблеми, які перешкоджають їх мас
штабному та ефективному використанню. До
головних проблем вчені відносять [11]:
— недолік інформованості представників
органів виконавчої влади і бізнесу у питаннях
застосування кластерного підходу;
— відсутність державної політики, що за
безпечує системний підхід та організацію взає
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модії різноманітних рівнів виконавчої влади
при реалізації кластерних проектів і, як на
слідок, — відсутність організаційної та фінан
сової підтримки кластерних ініціатив;
— недолік підготовлених спеціалістів по
питанням кластерних організаційних техно
логій;
— відсутність ефективної методологічної
бази, яка забезпечує застосування кластерних
технологій.
Не зважаючи на ріст клатеризації у світі, в
Україні цей процес незначний. Причинами цьо
го можуть бути, по перше, відсутність законо
давчої та фінансової створення та підтримки
кластерів. По друге, державна влада має сфор
мувати концепцію кластерної політики на міс
цевому, регіональному та національному рів
нях. При цьому формування моделі регіональ
ного стратегічного управління економічним
розвитком має бути направлене на реалізацію
державної регіональної політики, що сприяти
ме концентрації ресурсів, підвищенню ефектив
ності виробництва, формуванню нової галузе
вої структури, розвитку нових інфраструктур
них проектів, які надалі вплинуть на покращен
ня міжрегіонального співробітництва, на якість
життя й економічне зростання як окремих рег
іонів, так і країни в цілому.
ВИСНОВКИ

Отже, кластерна модель вирішує більшість
соціально економічних проблем територій,
розвиток регіону спрямований на покращен
ня інфраструктури та залучення інвестицій,
при цьому збільшується кількість робочих
місць та підвищується рівень зайнятості насе
лення.
Безумовно, необхідний час та поглиблене
наукове вивчення для усвідомлення того, що
кластеризація — це удосконалений спосіб
взаємодії між владою і бізнесом, більш дина
мічний, швидкий, ефективніший, але, разом з
тим, і складніший. Кластерний розвиток розо
середжений географічно, це досить складний
процес взаємодії, в якому приватний бізнес
має вагомий голос. Для кластеризації в Ук
раїні доцільно розробити стратегію розвитку,
активно популяризувати концепцію кластерів
для покращення концептуальних засад щодо
підвищення економічної стабільності держа
ви.
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FORMATION OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC INSTRUMENT OF THE INTERNAL
CARBON MARKET IN THE LAND USE SECTOR OF UKRAINE
Показано, що на тлі постійних нарощувань обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, спосіб землеF
користування в Україні не є збалансованим, а обсяги зовнішніх інвестицій у цей сектор та стан розвитку сільськогосF
подарського машинобудування демонструють постійне скорочення впродовж майже десятиріччя. Цим пояснюється
необхідність пошуку нових підходів щодо покращення економічної ситуації та розв'язання проблеми забезпечення
агроекологічної безпеки. Обгрунтовано ефективність формування фінансовоFекономічного інструменту внутрішF
нього вуглецевого ринку (ВВР) сектору землекористування через запровадження низьковуглецевого землекористуF
вання (НВЗ). Показані зв'язки між суб'єктами господарювання при функціонуванні ВВР та доведено необхідність
удосконалення інструменту нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення
шляхом врахування коефіцієнту змін запасів вуглецю для досягнення прийнятного рівня агроекологічної безпеки
регіонів. Висвітлено важелі активізації розвитку господарського комплексу країни та поліпшення соціальноFеконоF
мічного становища при запровадженні запропонованого фінансовоFекономічного інструменту, який здатен створиF
ти додаткові джерела фінансових надходжень у розвиток агровиробництва.
It is shown that against the backdrop of steady growth of agricultural production volumes, the way of land use in
Ukraine is not balanced, and the volume of foreign investment in this sector and the state of development of agricultural
machinery show a constant decline for almost a decade. This explains the need to find new approaches to improve the
economic situation and solve the problem of ensuring agroecological safety. The efficiency of forming the financial and
economic instrument of the internal carbon market (ICM) of the land use sector through the introduction of lowFcarbon
land use (LCLU) is substantiated. The relations between business entities in the functioning of the ICM are shown and
the necessity of improving the instrument of normative monetary valuation of agricultural land is proved by taking into
account the coefficient of changes of carbon stocks in order to achieve an acceptable level of agroecological safety of the
regions. The levers of activation of the development of the economic complex of the country and improvement of the
socioFeconomic situation in the introduction of the proposed financial and economic instrument are substantiated. It is
capable of creating additional sources of financial revenues for the development of agroFproduction is highlighted.

Ключові слова: внутрішній вуглецевий ринок, сектор землекористування, землі сільсько6
господарського призначення, резервуар мінеральних грунтів, низьковуглецеве землекористуван6
ня.
Key words: internal carbon market, land use sector, agricultural land, pool of mineral soils, low
carbon land6use.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сектор сільського господарства в Україні
входить до числі лідерів за обсягами виробниц
тва валової доданої вартості, що можна бачи
Передплатний індекс 21847

ти за результатами статистичної звітності. У
структурі валової доданої вартості за видами
економічної діяльності сектор сільського гос
подарства неухильно нарощує свою частку з
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7,4% у 2010 р. до 12,1 % у 2015 р., поступаючись
лише оптовій та роздрібній торгівлі (14,5—
13,8% за вказаний період) та переробній про
мисловості, частка якої у структурі скоро
чується з 13 % у 2010 р. до 11,9 % у 2015 р [1, с.
208]. При цьому у структурі поточних витрат
на охорону навколишнього природного сере
довища частка інвестицій на захист і реабіліта
цію грунту, підземних і поверхневих вод ско
ротилась з 8,8 % у 2000 р. до 6,8 % у 2015 р. [2, с.
205].
Наведена інформація обгрунтовує не
обхідність запровадження реформ, які повинні
спрямовуватись на перетворення якісного ха
рактеру у динаміці сектору сільського госпо
дарства з метою забезпечення збалансованого
розвитку агросфери, підвищення конкуренто
спроможності агровиробництва на внутрішнь
ому та зовнішньому ринках та продовольчу без
пеку держави. Необхідні реформування мають
стимулювати активізацію зовнішніх інвести
ційних надходжень на підтримку галузі, які до
останнього часу демонструвати стабільне ско
рочення на 40 % від 834 млн дол. США у 2010 р.
до 500 млн дол. США у 2016 р. Пожвавлення
інвестиційного клімату сприятиме позитивним
змінам і у суміжних до сільського господарства
секторах економічного розвитку. Наприклад,
потребує оздоровлення сільськогосподарське
машинобудування, в якому останніми роками
спостерігається незадовільна динаміка: вироб
ництво тракторів скоротилось з 6,8 тис. шт. у
2011 р. до 4,2 тис. шт. у 2015 р.; сівалок — 4,9 —
3,5 тис. шт.; машин для приготування кормової
бази тваринництва — 161 — 63,2 тис. шт.; ком
байни — 399 — 100 штук за вказаний період.
Найбільш ефективним шляхом розв'язання
проблем забезпечення прийнятного рівня агро
екологічної безпеки і оздоровлення економіч
ної ситуації вбачається формування фінансо
во економічного інструменту внутрішнього
вуглецевого ринку (ВВР) сектору землекорис
тування шляхом запровадження низьковугле
цевого використання земель сільськогоспо
дарського призначення (НВЗ) при виробництві
товарної агропродукції, що і розглянуто у
статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Обгрунтуванню проблем забезпечення збалан
сованого землекористування України та по
шуку шляхів їх вирішення присвячено роботи
І.К. Бистрякова, О.М. Гарнаги, Д.С. Добряка,
А.М. Третяка та ін. Розробку економічних основ
екобезпечного сільськогосподарського земле
користування зроблено працями О.П. Канаша,
Д.І. Бамбіндри, Г.Д. Гуцуляка, Ю.О. Лупенка,
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Л.Я. Новаковського, О.І. Фурдичка та ін. Най
більш актуальними серед економічних інстру
ментів, що застосовуються в контексті окрес
лених питань, є дослідження аспектів ринково
го обігу земельних ділянок сільськогоспо
дарського призначення у доробках Мартина,
М.М. Федорова, М. Ступеня, а також Д.С. Доб
ряка, А.М. Третяка, П.Т. Саблука та ін. Нещо
давно у відповідь на новітні проблеми змін
клімату, почав окреслюватись додатковий на
прямок досліджень, що пов'язаний з еконо
мічними важелями регулювання екологічних
проблем через запровадження вуглецевих
ринків. Важливим кроком на шляху розбудови
торгівлі дозволами на викиди ПГ, а саме дослі
дження А.Б. Почтовюк, О.А. Пряхіної, В.Г. По
тапенко, в яких вивчались аспекти розподілу
квот на викиди, а запровадження внутрішньо
го вуглецевого ринку розглядається як інстру
мент нетрадиційного залучення додаткових
інвестиційних надходжень до секторів еконо
міки. У цьому ключі знаходиться і запропо
нований в роботі фінансово економічний
механізм ВВР сектору землекористування на
основі запровадження низьковуглецевого спо
собу використання земель сільськогосподарсь
кого призначення з метою виробництва товар
ної агропродукції.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування необхідності
формування фінансово економічного інстру
менту ВВР сектору землекористування через
запровадження низьковуглецевого способу ви
користання земель сільськогосподарського
призначення при виробництві товарної агро
продукції.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Початковим кроком на цьому шляху став
запропонований Міністерством аграрної полі
тики і продовольства України проект Концепції
Державної цільової програми розвитку аграр
ного сектору економіки на період до 2020 року
[3], в якому окреслено стратегічні напрями дер
жавної підтримки та забезпечення ефективно
го функціонування ринкових механізмів, інтег
рації аграрного сектору економіки країни в
світову економічну систему. Також наведено
перелік основних проблем, серед яких окреми
ми позиціями визначено:
— незавершеність земельної реформи;
— значний рівень розораності, деградації
сільськогосподарських земель, екологічного
навантаження на довкілля, відсутність держав
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Принцип запровадження торгівлі
вуглецевими одиницями у секторі
землекористування
Джерело: опрацьовано автором на основі [4, с. 7].

них, регіональних і місцевих програм комплек
сного вирішення питань щодо використання та
охорони земель;
— недосконалість нормативно правового
забезпечення бонітування і грошової оцінки зе
мель;
— низький рівень використання потенціалу
меліорованих земель;
— недостатній сучасний рівень агротехно
логій (сівозмін, добрив, обробітку грунту, си
стем захисту рослин та багаторічних наса
джень), який не забезпечує отримання еколо
гічно безпечних та економічно ефективних
результатів сільськогосподарської діяль
ності.
Акцентування уваги у вигляді окремих по
зицій на проблемах, що пов'язані з якісними па
раметрами грунтового покриву та технологіч
ними особливостями його обробітку є позитив
ним сигналом у вирішенні еколого економічних
проблем та у досягненні прийнятного рівня агро
екологічної безпеки. Також важливим є анон
сування проблем з грошовою оцінкою земель.
Враховуючи окреслені в проекті законодавчо
го акту проблеми з оглядом на аналіз виробни
чо економічних тенденцій, що подано вище, є
підстави стверджувати, що найбільш дієвим
шляхом виходу з кризового становища як еко
логічного, так і економічного характеру є фор
мування новітнього фінансово економічного
інструменту ВВР у секторі землекористування.
Цей інструмент спрямований на забезпечення
прийнятного рівня агроекологічної безпеки
шляхом регулювання двох основних економіч
них параметрів: ціни земельної ділянки сіль
ськогосподарського призначення та економі
чного обігу вуглецевих одиниць, які можуть
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бути набуті в результаті запровадження си
стеми науково обгрунтованих заходів НВЗ.
Відправний принцип формування ВВР пока
зано на рисунку 1, який засновується на зап
ровадженні НВЗ. Цей спосіб сільськогоспо
дарського використання земельних ділянок
у підсумку орієнтується на досягнення без
від'ємного балансу вуглецю, а отже на збе
реження або збільшення запасів гумусу, в
результаті чого і є фактором агроекологіч
ної безпеки. З іншої сторони, ВВР здатен
створити новий характер організаційно
економічних залежностей між суб'єктами
землекористування у процесі сільськогос
подарського виробництва, за умов яких на
рощування прибутків агровиробників за
рахунок виснаження агроресурсного потен
ціалу стає неможливим.
На рисунку 1 схематично подано прин
цип визначення обсягів вуглецевих одиниць,
які можуть бути зараховані підприємству в ре
зультаті збільшення запасів вуглецю у грун
товому резервуарі земельної ділянки після її
сільськогосподарського використання з по
тенційною можливістю їх наступного прода
жу (результат 1, у обсягах Δ1), порівняно з ба
зовим рівнем на початку періоду оцінювання,
або ж списані з рахунку підприємства (резуль
тат 2, у обсягах Δ2). Зрозуміло, що забезпечен
ня збільшення (чи збереження на базовому
рівні) запасів вуглецю у землях при їх
сільськогосподарському використанні з ме
тою отримання товарної продукції буде по
требувати запровадження системи землеохо
ронних заходів і, перш за все, повернення у
грунти обсягів поживних речовин, що винесе
но при вирощуванні врожаїв. Такий підхід
відкриває ряд можливостей управління рівнем
агроекологічної безпеки шляхом запровад
ження фінансово економічного інструменту
ВВР, який легко інтегрується з системою
фінансово економічних інструментів традиц
ійного ринкового профілю, принципову схе
му формування якого подано на рисунку 2.
Як показано на схемі, відправним пунктом
формування і функціонування фінансово еко
номічного інструменту ВВР у секторі землеко
ристування є зміна запасів вуглецю у резер
вуарі мінеральних грунтів на землях сільсько
господарського призначення, яка визначаєть
ся як обсягами зборів врожаїв, так і характе
ристиками використання земель. Визначаль
ною з цих характеристик є рівень імплементації
землеохоронних заходів, які повинні запровад
жувати землекористувачі. У випадку збільшен
ня запасів вуглецю на окремий спеціальний ра
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Рис. 2. Принцип формування фінансовоEекономічного інструменту
внутрішнього вуглецевого ринку сектору землекористування
Джерело: авторська розробка.

хунок землевласників чи землекористувачів (за
згодою) зараховується кількість вуглецевих
одиниць, які є еквівалентом тон С, що є їх влас
ністю і відкриває, за бажанням, можливість на
ступних їх продажів. У результаті з'являється
додаткове джерело фінансових надходжень у
сектор сільськогосподарського виробництва.
Відмітимо, що отримані у такий спосіб додат
кові кошти мають носити цільовий характер
використання — на впровадження землеохо
ронних заходів. Аспект продажу вуглецевих
одиниць у ВВР має глибокий стимулюючий
вплив на розв'язання проблеми агроекологіч
ної безпеки, адже у випадках зменшення за
пасів вуглецю ситуація може розвиватись за
двома сценаріями. Якщо на рахунку підприєм
ства на момент останнього оцінювання вже є в
наявності вуглецеві одиниці за результатами
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попередніх етапів оцінювання, то вони можуть
бути анульовані у обсягах, еквівалентних змен
шенню запасів за результатами останнього оці
нювання. У випадках недостатньої кількості
вуглецевих одиниць на рахунках для "перекрит
тя" отриманого зменшення, їх можна докупи
ти на ВВР або ж сплатити штраф у еквівалент
них обсягах, згідно ціни на вуглецеву одиницю
на поточний момент часу.
Якщо на рахунку підприємства не було вуг
лецевих одиниць і за результатами останнього
оцінювання рівень запасу вуглецю знизився,
тоді на підприємство накладається заборона
ведення виробництва товарної рослинницької
продукції на цій ділянці, в першу чергу таких
культур, як соняшник, кукурудза, ріпак, цук
рові буряки. Натомість накладається зобов'я
зання щодо запровадження землеохоронних
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заходів з метою покращення якісного стану
грунтового покриву ділянки.
Також зміна запасів вуглецю впливає на
ринкову вартість земельних ділянок через ме
ханізм їх нормативної грошової оцінки, в якій
необхідно враховувати коефіцієнт впливу
змін запасів вуглецю у резервуарі мінераль
них грунтів на землях сільськогосподарсько
го призначення. При збільшенні запасів цей
коефіцієнт буде більшим за 1, чим забезпе
чується підвищення результатів нормативної
грошової одиниці, від чого напряму залежить
ринкова вартість землі. У протилежному ви
падку, при погіршенні якісних параметрів зе
мельної ділянки, її ринкова ціна буде змен
шуватись. Обсяг доходу підприємств рослин
ницької галузі переважно визначається
рівнем родючості грунтів, а отже, оскільки
збільшення запасів вуглецю прямо пов'язано
зі збільшення запасів гумусу, то це сприяє
відновленню і збереженню агроресурсного
потенціалу і є шляхом щодо підвищення рівня
капіталізації агроугідь. Відповідно, шляхом
удосконалення методу нормативної грошової
оцінки можливо стимулювати збільшення за
пасів вуглецю на сільськогосподарських зем
лях.
Всі ринкові операції з обігу земельних
ділянок та всі стягнення чи виплати, які по
в'язані з оборотом та використанням земель
сільськогосподарського призначення вклю
чають етап оцінювання земельної ділянки,
який опирається на нормативну грошову
оцінку, від якої вже можуть розраховуватись
чи встановлюватись інші параметри. Через
ключовий вузол ціни земельної ділянки, ВВР
легко імплементується зі всіма фінансово
економічними інструментами ринкового ха
рактеру, що можуть бути застосовані у опе
раціях із землею. Отже, ціна земельної ділян
ки відіграє центральну, рушійну роль (прямо
чи опосередковано) у системі фінансово ре
сурсних потоків сільськогосподарського зем
лекористування через систему фінансово
економічних інструментів.
Так, серед інструментів купівлі продажу
земельної ділянки чи її міни, до яких належить
і вільний економічний обіг сільськогоспо
дарських земель, етап експертної оцінки вар
тості земельної ділянки здійснюється після
заяви чи клопотання перед державним орга
ном. Після розгляду державним органом до
кументу, що ініціює процес зміни власника, за
явка передається до земельного органу, який
організовує проведення процесу експертної
оцінки.
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При реалізації інструментів іпотеки, кре
дитна установа після вивчення заявки потен
ційного іпотекодавця (позичальника) та всьо
го необхідного пакету документів, проводить
оцінку вартості земельної ділянки, яка пропо
нується під заставу, що буде підставою для
прийняття наступного рішення про видачу не
обхідної суми чи відмови.
У випадку укладання договорів оренди, мо
мент оцінювання земельної ділянки, яка пере
дається в оренду, обговорюється у договорі
оренди.
При проведенні операцій цивільно пра
вового характеру, оцінювання земельних
ділянок також може мати місце. При дару
ванні, передачі у спадок, розподілі власності
сімейного подружжя, у випадках виникнен
ня спірних ситуацій чи оскарження раніше
прийнятих рішень або судових ухвал, що
стосуються ділянок землі, проводиться оці
нювання їх вартості. Якщо земельні ділянки,
які є суб'єктом операцій цивільно правово
го характеру, у подальшому буде надаватись
в оренду іншим землекористувачам для мети
виробництва товарної сільськогосподарсь
кої продукції, то актуальність етапу прове
дення нормативної грошової оцінки підви
щується.
Функціонування всієї системи фінансово
економічних інструментів передбачає здійснен
ня виплат, оплати судово адміністративних
послуг. Крім того, нормативна грошова оцінка
земель є базою оподаткування як у випадках
плати за землю, так і для стягнення єдиного
податку. Обсяги плати за земельні ділянки (зе
мельний податок та орендна плата за землю
державної та комунальної власності) та розмір
єдиного податку для сільськогосподарських
підприємств напряму визначаються розміром
нормативної грошової оцінки земельної ділян
ки, та підлягають щорічній індексації. Відраху
вання до бюджетів різних рівнів забезпечує
видаткові виплати, у тому числі і на програми
та заходи, що мають на меті відтворення та збе
реження агроресурсного потенціалу. Отже,
відбувається активізація фінансово ресурсних
потоків.
Фактором, що посилює актуальність запро
понованих підходів являється адміністративна
реформа в державі, за якою передбачено по
силення ролі місцевих громад і їх бюджетів.
Викладений фінансово економічний інстру
мент ВВР сприятиме збільшенню фінансових
ресурсів на рівні місцевих громад, що сприяти
ме забезпеченню прийнятного рівня агроеко
логічної безпеки регіонів.
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Крім того, формування ВВР на основі за
провадження НВЗ створить додаткові стиму
ли щодо розвитку інших галузей господарства.
Перш за все, це активізує відновлення скотар
ства, яке є джерелом органічних добрив. Пе
редбачається, що потреба у запровадженні
новітніх агротехнологій, кращих практик за
результатами міжнародного досвіду, створить
підвищення попиту на новітні сільськогоспо
дарські машини і агрегати, які здатні створю
вати зниженні рівні впливу на грунтовий покрив
з метою уникнення його переущільнення та збе
реження прийнятного повітряного режиму.
Тобто це мають бути установки полегшеної
ваги з широкою колісною базою. Важливим є
аспект стимулювання розвитку сектору агро
хімічного виробництва для забезпечення удоб
рення земель, боротьби із забур'яненням і
шкідниками.
Крім таких очевидних стимулів, важливим
аспектом є розвиток інституціонального забез
печення формування ВВР через створення реє
страційних систем результатів інвентаризації
змін запасів вуглецю в землях на рівні регіонів
з метою наступного узгодження зведених ре
зультатів з інформацією щорічної звітності
України перед Секретаріатом Рамкової кон
венції ООН зі зміни клімату. Це стимулювати
ме підготовку необхідної кількості наукових
кадрів та консалтингової підтримки.
Отже, формування і розвиток фінансово
економічного інструменту ВВР на основі за
провадження НВЗ є стимулом пожвавлення еко
номічного розвитку країни та подолання еколо
го економічної кризи держави.
ВИСНОВКИ

Існуючий стан агроекологічної безпеки в
Україні потребує докорінних змін у способах
виробництва агропродукції. До останнього
часу лідируючі позиції України за обсяги по
стачання на світові ринки соняшникової олії,
зернових культур, нарощування обсягів вироб
ництва ріпаку відбувається за рахунок не дос
татньо комплексного врахування вартості ре
сурсної бази, яка задіяна у процесі їх вироб
ництва, а саме — земельних ресурсів. Це при
зводить до надмірного виснаження агроресур
сного потенціалу регіонів і поширення процесів
деградації земель сільськогосподарського при
значення.
Запропонований фінансово економічний
інструмент ВВР шляхом запровадження НВЗ
є шляхом формування новітніх організацій
но економічних умов господарювання, за
яких у обсягах прибутків агропідприємств
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мають враховуватись якісні параметри грун
тованого покриву на землях сільськогоспо
дарського призначення, які формуються в
результаті виробництва товарної агропро
дукції. Запропонований підхід є не лише шля
хом забезпечення прийнятного рівня агро
екологічнрої і продовольчої безпеки, а і сти
мулом до виходу економіки України з кризо
вого стану.
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METHODICAL AND PRACTICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF INNOVATIVE
POTENTIAL OF THE CATERING TRADE' SMALL ENTERPRISES
Систематизовано наявні наукові підходи до визначення поняття "інноваційний потенціал". Виділено три групи дефініцій
за ресурсним, результативним та комбінованим підходом до трактування сутності інноваційного потенціалу підприємF
ства. Запропоновано авторську дефініцію поняття "інноваційний потенціал підприємства". Проведено аналіз різних меF
тодичних підходів до оцінювання інноваційного потенціалу підприємств. Встановлено те, як на практиці проводиться
оцінювання інноваційного потенціалу на малих підприємствах ресторанного господарства в Україні. Визначено рівні інноF
ваційного потенціалу генеральної сукупності малих та мікропідприємств ресторанного господарства України за джереF
лами покриття витрат протягом 2013—2015 рр. та по вибірці малих підприємств ресторанного господарства з різних регF
іонів країни. Запропоновано авторський підхід до оцінювання інноваційного потенціалу на підприємствах ресторанного
господарства, що передбачає урахування галузевої специфіки найбільш частих інноваційних змін, а також ймовірність
інновацій, що не потребують додаткових витрат. Охарактеризовано чинники, що впливають на інноваційний потенціал
підприємств у сфері ресторанного господарства.
The existing scientific approaches to the definition of "innovative potential" are systematized. Three groups of definitions
that distinguished by approaches (resource, effective and combined) to the interpretation of the essence of enterprise innovative
potantial are highlighted. The author's definition of the concept of "innovative potential of the enterprise" is proposed. The
analysis of various methodical approaches to the evaluation of enterprises innovative potential is conducted. It is established
how in practice the evaluation of innovative potential at small catering enterprises in Ukraine is carried out. The levels of
innovative potential of a general set of Ukrainian catering small and microenterprises by sources of expenses covering during
2013—2015 and a sample of small catering enterprises from different regions of the country are determined. The author's
approach to the assessment of innovative potential at catering enterprises is proposed. It involves taking into account the
industry specificity of the most frequent innovational changes and the probability of innovations that do not require additional
expenses. The factors that impact to the innovative potential of catering trade enterprises are described.

Ключові слова: інноваційний потенціал, стратегія інноваційного розвитку, методика оці6
нювання, ресторанне господарство, малі підприємства, ресурсний, результативний, комбіно6
ваний підходи, сільськогосподарська сировина.
Key words: innovative potential, strategy of innovation development, methodology of evaluation,
catering trade, small enterprises, resource, effective, combined approaches, agricultural raw materials.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

З початком прояву та подальшого роз
витку на ринку нецінової конкуренції, коли
щоб утримати або зміцнити наявну конку
рентну позицію підприємство повинно вда
ватися до різного роду інновацій, зросла
Передплатний індекс 21847

значущість інноваційного потенціалу. За
лежно від рівня інноваційного потенціалу
підприємство може впроваджувати ті чи інші
інновації, визначати стратегічну цільову ус
тановку щодо свого інноваційного розвитку
тощо.
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Таблиця 1. Систематизація наукових підходів до визначення поняття "інноваційний
потенціал"
Автор(и)
дефініції / джерело
А. Гриньов [7]
Г. Форсман [33]
В. Гурочкіна [9]
І. Яненкова, Н. БабковаПилипенко [30]
О. Гук та ін. [8]

Д. Андріанов [1]
П. Завлін та ін. [13]
О. Богма [2]
P. Завіслак,
А. Алвес та ін. [39]
О. Шилова,
Є. Чермошенцева [28]

Т. Янковець [31]
О. Іванілова [12]
О. Якименко [29]

І. Новікова [19]

М. Данько [10]
О. Вікарчук [5]

Інноваційний потенціал – це:
1-а група дефініцій – ресурсний підхід
сукупність усіх наявних матеріальних і нематеріальних активів підприємства, що використовуються в
процесі здійснення інноваційної діяльності
необхідні можливості, що дозволяють фірмі інновації
1) здатність до зміни, покращання, прогресу, джерело розвитку;
2) основні потенційні можливості підприємства щодо здійснення інноваційного розвитку
органічне поєднання наявних і потенційних ресурсів, можливостей і здатностей, що забезпечують
інноваційний розвиток підприємства
сукупність інноваційних ресурсів, реалізація яких сприяє покращанню й оптимізації виробництва, дає
можливість упроваджувати та створювати інновації для досягнення стратегічних конкурентних переваг
підприємства
2-а група дефініцій – результативний підхід
міра готовності організації (підприємства) виконувати завдання, які забезпечують досягнення поставленої
інноваційної цілі
міра готовності організації (підприємства) реалізувати інноваційний проект або програму інноваційних
перетворень, генерувати і впроваджувати інновації
можливості реального використання ресурсів підприємства на практиці з метою реалізації конкретних
інноваційних проектів
здатність поглинати, адаптувати та трансформувати наявну технологію в конкретні управлінські, операційні
та транзакційні рутини, які можуть привести фірму до досягнення прибутку Шумпетера, тобто інновацій
сукупність процесів, пов’язаних із здійсненням інноваційної діяльності в поточному й стратегічному
періодах, що вимагають залучення як традиційних ресурсів, так і інноваційних, які використовуються для
забезпечення інноваційного шляху розвитку підприємства, у результаті чого створюється система
нововведень або окремі інновації різного рівня
3-я група дефініцій – комбінований або ресурсно-результативний підхід
те, що з одного боку, інтегрує в собі ресурси, а з іншого – дає поштовх до їх розвитку у подальшому.
те, що стоїть на стику реальності, яка його характеризує, і майбутності, яка його визначає і в той самий час
визначається ним самим
1) складна багатокомпонентна динамічна система, яка є важливою умовою економічного розвитку
підприємства;
2) ядро всього потенціалу підприємства;
3) здатність та приховані можливості розвитку інноваційної діяльності підприємства з урахуванням розвитку
системи факторів та умов, необхідних для їх втілення
цілеспрямована комбінація інноваційних ресурсів та каталізаторів, які роблять можливим використання цих
ресурсів для досягнення цілей інноваційної діяльності, підвищення рівня конкурентоспроможності та
стратегічного успіху підприємства. При цьому інноваційні ресурси підприємства визначаються як
детермінанти, що визначають здатність системи до інноваційної діяльності та виступають її джерелами
(кадрові, науково-технічні, виробничо-технологічні, фінансово-економічні). Каталізатори – умови, що
забезпечують оптимальне використання інноваційних ресурсів для досягнення стратегічних цілей
підприємства та прискорюють трансформацію інноваційних ідей в інноваційні продукти та процеси
сукупність елементів, необхідних для вирішення певних виробничих проблем, і готовності суб’єкта
господарювання до їх вирішення
складна система показників, яка характеризується цілеспрямованою активністю. До формування
інноваційного потенціалу як системи входять такі показники: інноваційні ресурси, інноваційна активність
менеджменту, інноваційні комунікаційні мережі, зв’язки між складовими системами, результат використання
інноваційного потенціалу

Джерело: авторська розробка.

Зазначене вище свідчить про актуальність
вирішення проблем, пов'язаних з оцінюванням
інноваційного потенціалу різних за розміром
підприємств у різних сферах економічної діяль
ності (у т.ч. у ресторанному господарстві (РГ),
де переважна більшість підприємств є малими).
Інноваційний потенціал підприємства — не
стала величина. Вона змінюється внаслідок
впливу факторів як зовнішнього, так і внутріш
нього середовища підприємства. А тому прак
тикам необхідні чіткі методичні рекомендації
щодо того, як саме доцільно проводити оціню
вання інноваційного потенціалу підприємства
та відстежувати динаміку його рівня, щоб у
подальшому приймати зважені та науково об
грунтованні рішення щодо стратегічних перс
пектив його інноваційного розвитку.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різні аспекти, пов'язані з визначенням сут
ності та складових інноваційного потенціалу,
індикаторів для його оцінювання вивчали як
іноземні, так і вітчизняні науковці. Серед них:
П. Десруель, Д. Непельский, Г. Форсман, А. Ма
заракі, Й. Петрович, І. Яненкова та інші [1; 2;
5—10; 15; 16; 19; 20; 23; 27—33; 39 та ін.]. Деякі
питання щодо оцінювання інноваційного по
тенціалу сфери готельно ресторанного бізне
су, інноваційних ресторанів, а також генераль
ної сукупності підприємств ресторанного гос
подарства України у розрізі їх типів та розмірів
були висвітлені як у наших попередніх науко
вих дослідженнях [24; 25 та ін.], так і дослід
женнях інших науковців [3; 4; 35 та ін.]. Водно
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Таблиця 2. Порівняння високого та низького рівнів інноваційного потенціалу на прикладі
підприємств ресторанного господарства за елементами його структури *
Елементи структури
інноваційного потенціалу
Організаційна структура
Технологія виробництва /
обслуговування
Організація праці

Оплата праці
Переміщення персоналу (або
ротація кадрів)
Психологічний клімат

Стиль управління
Система інформування
персоналу

Рівень інноваційного потенціалу
Високий
Низький
Лінійно-функціональна з елементами програмно-цільових
Лінійна, лінійно-функціональна
організаційних утворень (інноваційних проектів), матричні
та мережеві структури
Гнучкі, автоматизовані, фактороощадні, клієнтоорієнтовані
Спеціалізоване обладнання для
та т.п.
масового виробництва та
обслуговування **
З високим рівнем сполучення операцій і професій,
Індивідуальна, поопераційна,
заохочується творчіть при виконанні завдань, яка сприятиме
регламентована
покращанню іміджу підприємства та /або вирішенню
складних проблем
Почасово-преміальна, бригадна з урахуванням особистого
Індивідуальна, підрядна
вкладу кожного працівника
Можливість горизонтальних і вертикальних переміщень
Мінімальна, в основному за
згідно з завданнями, що вирішуються, створення тимчасових
ієрархічною градацією
бригад / груп для реалізації інноваційних проектів
Налаштування на пошук як оперативних, так і стратегічних
Налаштування на вирішення
рішень, як у межах свого робочого місця, так і поза ним.
поточних завдань у межах свого
Стимулювання розвитку інноваційного клімату в колективі,
робочого місця
заохочення інноваційної активності
Делегування повноважень, що забезпечує високий ступінь
Авторитарний, мінімум
залучення персоналу до процесу прийняття рішень, розробки
делегування повноважень,
нових ідей
жорсткий контроль за виконанням
Докладне інформування про діяльність підприємства в
Оперативна інформація про
цілому, проблеми та завдання його інноваційного розвитку
виконання планових завдань
певним підрозділом підприємства

Примітки: * Авторська розробка за результатами власних досліджень та даними аналізу наукових публікацій інших науковців
[3; 4; 14—16; 20; 35 та ін.].
** Обслуговування без застосування інноваційних підходів та рішень типу впровадження формату "free flow" ("вільного руху"),
інтерактивного електронного меню тощо.

час варто наголосити, що наукові пошуки
найбільш зручних для застосування на практиці
методичних підходів щодо оцінювання іннова
ційного потенціалу, які б забезпечували належ
ну інформаційну базу для прийняття обгрун
тованих стратегічних рішень щодо інноваційно
го розвитку підприємств, залишаються актуаль
ними і нині. При цьому для малих за розміром
підприємств з незначною кількістю персоналу
проблема удосконалення процедури оцінюван
ня інноваційного потенціалу (особливо для тих
з них, які обрали та прагнуть ефективно реалі
зувати стратегію інноваційного розвитку, у т.ч.
такі, що розміщуються у сільській місцевості)
стоїть більш гостро, ніж для всіх інших.
Мета цього дослідження полягає у розробці
методичних рекомендацій щодо оцінювання
інноваційного потенціалу на малих підприєм
ствах РГ. Для досягнення мети поставлені такі
завдання: 1) провести аналіз наявних методич
них підходів та індикаторів для оцінювання
інноваційного потенціалу з апробацією деяких
з них на прикладі діючих в Україні малих
підприємств РГ; 2) визначити переваги та недо
ліки сучасної практики оцінювання інновацій
ного потенціалу на підприємствах РГ.
У ході дослідження будуть використані ме
тоди: системного аналізу, порівняння, експер
тного оцінювання, статистичної обробки даних
та анкетного опитування. Інформаційною ба
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зою дослідження стануть: наукові публікації
іноземних та вітчизняних науковців з пробле
матики, що прямо чи опосередковано пов'язані
з оцінюванням інноваційного потенціалу під
приємств; дані Держаної служби статистики
України; фінансово господарська звітність
діючих в Україні малих підприємств РГ; дані
експертного оцінювання та анкетного опиту
вання.
Основні результати дослідження. Загально
відомо, що вперше у науковому обігу поняття
"інноваційний потенціал" застосував К. Фрімен
[34], який запропонував розуміти під ним своє
рідний чинник, що забезпечує зростання еко
номічної системи завдяки різним нововведен
ням. У наш час є декілька наукових підходів до
визначення суті інноваційного потенціалу
підприємства. Проведена систематизація цих
підходів дозволяє об'єднати їх у три основні
групи (табл. 1).
Показники, що характеризують рівень інно
ваційного потенціалу підприємства та його
зміну у часі є дуже важливими у процесі стра
тегічного управління інноваційним розвитком
будь якого підприємства. Результати проведе
ного нами аналізу низки наукових публікацій
[1; 5; 6—8; 14—16; 19; 20; 23; 28—33; 36—38 та
ін.] свідчать, що рівень інноваційного потен
ціалу підприємства достатньо часто оцінюють
або як "низький", або як "високий" залежно від
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особливостей елементів його структури. Серед
цих елементів виділяють: оргструктуру підпри
ємства; технологію виробництва та / або обслу
говування; стиль управління; організацію та
оплату праці; систему інформування персона
лу; переміщення персоналу (або ротація кад
рів); психологічний клімат, що створюється та
регулюється на підприємстві для забезпечення
ефективної роботи (табл. 2).
Застосування методики оцінювання іннова
ційного потенціалу за елементами його струк
тури, що наведені у таблиці 2, є, на наш погляд,
достатньо простим, але фактично тільки з які
сної точки зору дозволяє судити про рівень
інноваційного потенціалу. Це, у свою чергу,
може призводити до похибок у прийнятті стра
тегічних рішень щодо інноваційних змін на під
приємстві.
Дещо інший (більший комплексний) підхід
до оцінювання інноваційного потенціалу за
пропонували Л. Мартюшева та В. Калишенко
[17]. Спираючись на дослідження названих
науковців, а також беручи до уваги дані таб
лиці 1 констатуємо, що досить часто вчені про
понують визначати рівень інноваційного потен
ціалу через призму оцінювання його складових,
а саме: матеріально технічних, кадрових, інте
лектуальних та інформаційних ресурсів, а та
кож так званої ринкової складової.
Матеріально технічні ресурси визначають
техніко технологічну базу інноваційного по
тенціалу, впливають на масштаби та темпи інно
ваційної діяльності на підприємстві. Однак ос
кільки формування інноваційного потенціалу
може бути ускладнено труднощами, пов'язани
ми з отриманням певних матеріально технічних
ресурсів, сучасні підприємства (особливо в
умовах економічної кризи) повинні, передусім,
орієнтуватися на створення нематеріаломіст
ких нововведень. Така орієнтація дає змогу
максимально комплексно використовувати на
явну сировинну базу, проводити утилізацію
відходів відповідно до екологічних вимог, що
висуває суспільство до виробників, тощо.
Кадрова складова інноваційного потенціа
лу може характеризуватися такими показника
ми, як загальна чисельність працівників, зайня
тих у науково дослідних та дослідно конструк
торських роботах на підприємстві, структур
ний розподіл чисельності персоналу за видами
діяльності, за кваліфікаційними групами тощо.
Рівень інтелектуальної складової інноваційно
го потенціалу варто визначати на основі роз
рахунку сукупності показників / коефіцієнтів.
Це показники: плинності високо кваліфікова
них працівників; питомої ваги інженерно тех
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нічного персоналу і науковців на підприємстві;
освітнього рівня персоналу; винахідницької
(раціоналізаторської) активності, що розрахо
вується за формулами:
П ВА =

КВ
КВ
(1), або: П ВА =
N
N ІТПН

(2),

де КВ — кількість винаходів (рацпропозицій)
або інноваційних ідей на підприємстві; NІТПН та
N — чисельність інженерно технічного персо
налу і науковців на підприємстві та загальна
чисельність працюючих відповідно.
У якості показників рівня інформаційної
складової інноваційного потенціалу підприєм
ства використовують такі, як, по перше, ко
ефіцієнт повноти інформації, що розраховуєть
ся за формулою:
k ПІ =

ОІ ПР
ОІУР

(3),

де ОІПР та ОІУР — обсяг інформації, що є в
розпорядженні особи (працівника), яка прий
має рішення щодо інновацій та обсяг інфор
мації, необхідної для ухвалення обгрунтовано
го рішення, відповідно; по друге, коефіцієнт
точності інформації, що розраховується за
формулою:
kТІ =

ОІ Р
ОІ ПР

(4),

де ОІР — обсяг релевантної інформації; по
третє, коефіцієнт суперечливості інформації,
що розраховується за формулою:
kCІ =

КНСУР
КНС

(5),

де КНСУР та КНС — кількість незалежних
свідчень на користь ухвалення рішення щодо
інновацій і загальна кількість незалежних
свідчень у сумарному обсязі релевантної ін
формації, відповідно.
Оцінка ринкової складової інноваційного
потенціалу може бути здійснена за допомогою
методу SWOT аналізу, згідно якого фактори
ринкового середовища і фактори, що визнача
ють внутрішнє середовище підприємства, по
діляють на дві групи. Для зовнішнього середови
ща — ринкові можливості та загрози для інно
ваційних змін (інноваційного розвитку підприє
мства); для підприємства — сильні та слабкі
сторони його інноваційної діяльності (у т.ч. у
тій її частині, що пов'язана з впровадженням
менеджерських новацій). Зауважимо, що деякі
науковці [18; 25 та ін.] запропонували вплив
кожного з факторів (як зовнішнього середови
ща, так і внутрішнього) на інноваційний шлях
розвитку підприємства оцінювати за допомо
гою так званих коефіцієнтів упевненості, що
виміряються за шкалою від 1 до +1. Кожний з
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 3. Оцінювання рівня інноваційного потенціалу малих і мікропідприємств
ресторанного господарства України за джерелами покриття витрат у 2013—2015 рр.
Показники

2013
1622,0
2574,0
-952,0

Малі підприємства РГ
2014
2015
1375,8
-243,3
2699,2
2089,6
-1323,4
-2332,9

З них мікропідприємства РГ
2013
2014
2015
692,3
687,5
-462,6
1149,4
1325,1
1250,2
-457,1
-637,6
-1712,8

Власний капітал, млн грн
Необоротні активи, млн грн
Власні обігові кошти (ВОК), млн грн
Довгострокові кредити та позикові кошти
(ДК), млн грн
704,4
869,6
867,1
256,0
Короткострокові кредити та позикові кошти
(КК), млн грн
1953,9
2398,5
3638,3
1018,2
Надлишок (+) або нестача (-) для покриття витрат, млн грн:
ВОК
-1509,4
-1931,4
-3161,7
-696,5
ВОК + ДК
-805,0
-1061,8
-2294,6
-440,5
ВОК + ДК + КК
1148,9
1336,7
1343,7
577,7
Рівень інноваційного потенціалу
низький
низький
низький
низький

287,1

393,5

1124,0

2295,3

-893,1
-606,0
518,0
низький

-2019,4
-1625,9
669,4
низький

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [11, с. 369—374]. Дані за 2014—2015 рр. без урахуван
ня АР Крим, м. Севастополь та зони проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях.

факторів розглядається як свідчення "за" чи
"проти" можливості розвитку інноваційним
шляхом: можливості, надані ринком, і сильні
сторони підприємства — це свідчення "за", що
оцінюються від 0 до +1, а ринкові загрози і
слабкі сторони підприємства — це свідчення
"проти", що оцінюються від 0 до 1. Значення
коефіцієнта впевненості відображає ступінь
упевненості в тому, що вплив вимірюваного ним
фактора збільшує (+) чи зменшує ( ) можли
вості розвитку підприємства на основі інно
вацій (у т.ч. таких, що реалізуються у його сис
темі менеджменту.
Варто відзначити, що розрахунок вищеназ
ваних показників, що характеризують іннова
ційний потенціал підприємства через призму
різних ресурсів та ринкових можливостей і заг
роз потребує налагодження на підприємстві
збору спеціальних даних. Як показало прове
дене нами у 2017 р. на 30 малих підприємствах
РГ України опитування керівників / менед
жерів, подібна методика є занадто часо та пра
цемісткою. Крім того, розрахунок частини по
казників грунтується на експертних оцінках та
в ній чітко не відображені фінансові можли
вості підприємства щодо реалізації інновацій
них змін та впровадження інновацій. Зазначені
слабкі місця свідчать про низьку привабливість
застосування цієї методики для оцінювання
інноваційного потенціалу малих підприємств
РГ. Зауважимо, що жодне з малих підприємств
РГ, керівники / менеджери яких брали участь в
опитуванні перманентно не відстежувало до
нині зміни у своєму інноваційному потенціалі,
хоча на 17 (або майже 57 %) з них збирається
та аналізується інформація щодо того, як
змінюються обсяги товарообороту при вне
сенні змін у меню, як часто купують нововве
дені до асортименту стратви та / або напої.
Серед основних причин не проведення оціню
Передплатний індекс 21847

вання інноваційного потенціалу менеджери
підприємств РГ назвали, по перше, незнання
інструментарію та методик, за допомогою яких
це можна робити швидко та з користю для управ
ління розвитком підприємства (93 % опитаних);
по друге, брак часу та / або коштів, щоб зай
матися цим самостійно без спеціального про
грамного забезпечення або долучення до цьо
го фахівців зі сторони (80 % опитаних).
Більш привабливою для малих за розміром
підприємств РГ вважаємо методику, яку роз
робили О. Маслак та Л. Квятковська [18]. Вони
запропонували розрізняти та оцінювати інно
ваційний потенціал підприємств і визначати
стратегію їх інноваційного розвитку спираю
чись на інформацію про джерела покриття ви
трат. Відповідно до їх методики, якщо підприє
мство має високу забезпеченість власними ре
сурсами та може реалізувати стратегію інно
ваційного розвитку без зовнішніх запозичень,
то воно має високий рівень інноваційного по
тенціалу; якщо на підприємстві нормальна
фінансова забезпеченість виробництва необ
хідними ресурсами, але для ефективного залу
чення нових технологій до господарського обо
роту необхідне використання деякого обсягу
позикових засобів, то інноваційний потенціал
має середній рівень; за умови задовільної
фінансової підтримки поточних виробничих
запасів і витрат, але коли для реалізації стра
тегії інноваційного розвитку підприємству по
трібне залучення значних фінансових коштів із
зовнішніх джерел, рівень інноваційного потен
ціалу визначається як низький; у випадку де
фіциту або відсутності джерел формування ви
трат рівень інноваційного потенціалу є нульо
вим. Варто відзначити, що хоча методика Мас
лак — Квятковської фактично відображає вик
лючно фінансове забезпечення внутрішнього
потенціалу підприємства з точки зору його
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Таблиця 4. Динаміка рівнів інноваційного потенціалу по вибірці малих підприємств
ресторанного господарства України за джерелами покриття витрат у 2013—2015 рр.
Назва підприємства
1. ПрАТ «Ресторан
«Градецький», м. Чернігів
2. ТОВ «Барсук», м. Київ

3. КП Громадського
харчування «Автовокзал»,
м. Київ
4. ТОВ «Гастророк», м. Київ

5. «Підприємство
громадського харчування
шкільних їдалень Галицького
району», м. Львів
6. ТОВ «КРАБСБУРГЕР»,
м. Київ
7. «Львівське комунальне
підприємство громадського
харчування школярів
Личаківського району»,
м. Львів
8. ТОВ «Канапе», м. Київ

9. ТОВ «Риболов-2014»,
м. Київ
10. ПрАТ «Комбінат
громадського харчування
«Новий Чернігів», м. Чернігів

2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015

Надлишок (+) або нестача (-) для покриття
витрат, тис. грн
ВОК
ВОК+ДК
ВОК+ДК+КК
-6589,5
-6589,5
477,0
-6343,1
-6343,1
101,4
-6146,2
-6146,2
295,3
-167,7
-167,7
41,5
-180,2
-180,2
59,5
-197,4
-197,4
118,4
60,9
60,9
106,2
87,1
87,1
139,1
24,6
24,6
120,2
-517,7
-517,7
146,7
-869,8
-869,8
753,9
-902,5
-902,5
121,5
-96,6
-96,6
289,1
-88,7
-88,7
253,9
-103,5
-103,5
631,9

Рівень
інноваційного
потенціалу
низький
низький
низький
низький
низький
низький
високий
високий
високий
низький
низький
низький
низький
низький
низький

2013
2014
2015
2013
2014
2015

-129,2
-305,2
-139,3
-231,9

-129,2
-305,2
-139,3
-231,9

101,4
224,4
52,5
210,7

низький
низький
низький
низький

2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015

-385,7
-213,2
-416,9
469,9
-174,2
-1682,2
694,0
880,6

-385,7
-213,2
-416,9
469,9
-174,2
88,0
2605,4
3114,1

120,4
304,6
189,7
1141,0
358,1
556,7
2999,3
3171,2

низький
низький
низький
високий
низький
середній
високий
високий

Роки

Джерело: розраховано В. Найдюком за даними звітності підприємств, що знаходяться у вільному доступі різних інформацій
них джерел [3, с. 230—257; 21; 22]. Символ " " свідчить про відсутність необхідних даних (або доступу до них) для проведення
відповідних розрахунків.

можливостей впроваджувати інновації, що по
требують певних витрат, вона достатньо чітко
дає можливість зрозуміти, наскільки фінансо
во спроможним є підприємство, щоб ефектив
но реалізувати стратегію інноваційного розвит
ку. Тому, користуючись саме цією методикою
пропонуємо провести оцінювання інноваційно
го потенціалу як по всій генеральній сукупності
малих та мікропідприємств РГ України протя
гом 2013—2015 рр. (табл. 3), так і по вибірці ма
лих підприємств РГ (табл. 4). Це дозволить, з
одного боку, побачити загальногалузеву си
туацію з інноваційним потенціалом малих
підприємств РГ, а з іншого з'ясувати наскільки
галузеві тенденції розповсюджуються на діяль
ність та розвиток кожного окремо взятого
підприємства.
Впродовж 2013—2015 рр., як свідчать дані
табл. 3, переважна більшість малих, у т.ч. мікро
підприємств РГ України мали низький рівень
інноваційного потенціалу за джерелами по
криття витрат. Особливо негативною ситуація
була у 2015 р., коли власний капітал по гене
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ральній сукупності цих підприємств взагалі мав
від'ємне значення. Причиною цього стали за
гальноекономічні складності та геополітичні
проблеми, що дуже негативно впливали на
розвиток підприємств РГ фактично з початку
2014 р. Посилення ринкових загроз призвело
до того, що багато малих підприємств РГ Ук
раїни стали збитковими, втратили свій власний
капітал та почали жити у борг або взагалі були
змушені піти з ринку. У зв'язку з цим впродовж
2014—2015 рр. на ринку послуг РГ України пе
реважна більшість малих підприємств навіть і
не намагалася впроваджувати якісь радикальні
інновації, а якщо і вдавалася до інноваційних
змін, то вони стосувалися так званих модифі
каційних інновацій (наприклад, незначні зміни
в асортименті продукції, технологіях приготу
вання страв та напоїв, системі управління під
приємством тощо).
Варто зауважити, що за даними таблиці 4,
не всі малі підприємства РГ протягом 2013—
2015 рр. мали низький інноваційний потенціал
за джерелами покриття витрат. Такі підприєм
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ства, як ПрАТ "Комбінат громадського харчу
вання "Новий Чернігів", КП Громадського хар
чування "Автовокзал" та до 2015 р. ТОВ "Ри
болов 2014" цілком були спроможні реалізува
ти стратегію інноваційного розвитку без будь
яких зовнішніх запозичень. Водночас всі інші
малі підприємства РГ дослідженої вибірки, що
мали низький рівень інноваційного потенціалу
у 2013—2015 рр. і у деяких з яких він навіть мав
тенденцію до погіршення, для реалізації стра
тегії інноваційного розвитку потребували знач
них фінансових коштів із зовнішніх джерел. У
зв'язку з цим вони могли орієнтуватися лише
на реалізацію стратегії послідовників іннова
ційного розвитку, що передбачає освоєння по
ліпшуючих технологій.
Віддаючи належне методиці оцінювання
рівня інноваційного потенціалу за джерелами
покриття витрат вважаємо, що в ній ніяким чи
ном не враховуються потенційні можливості
підприємств до інноваційних змін, що не потре
бують додаткових витрат, не береться до уваги
специфіка найбільш ймовірних інноваційних
змін залежно від сфери економічної діяльності
підприємства. Так, наприклад, на підприєм
ствах РГ основні зміни часто пов'язані з про
дуктовими інноваціями. При цьому зміни у
меню можуть бути кардинальними, але загальні
витрати на сировину для їх виробництва зали
шаться на тому ж рівні, що були і до продукто
вих нововведень (або навіть можуть стати мень
шими). Це саме може стосуватися і процесу
обслуговування, коли, наприклад, завдяки ви
рішенню проблеми так званих "вузьких" місць
у процесі обслуговування збільшується про
пускна спроможність роздаткових ліній тощо.
Для виміру потенційних вигід від зазначених
інноваційних змін на підприємствах РГ пропо
нуємо використовувати коефіцієнт віддачі ви
трат від запровадження продуктової(их) та /
або процесові(их)ї інновації(й) (RoPDE) за фор
мулою:

RoPDE =

(GPi − PDE)
PDE

(6),

та показник відхилення (англ. deviation)
віддачі витрат до інноваційних змін та після (D)
за формулою:

D=

(GP − C )
− RoPDE
C

(7),

де GP та GPі (gross profit after innovation) —
валовий прибуток підприємства до та після
інноваційних змін відповідно, тобто різниця
між чистим доходом та собівартістю до та після
продуктових та / або процесових інновацій;
Передплатний індекс 21847

PDE (product or / and process development ex
pence) — витрати, що включають такі, що були
пов'язані з розвитком продукту та / чи проце
су (або витрати на продуктові та / або проце
сові інновації); С — витрати до інноваційних
змін.
Тоді за результатами розрахунків з викори
станням формул (6) та (7) на підприємствах РГ
можна робити такі висновки щодо рівня їх інно
ваційного потенціалу:
— якщо RoPDE > 1та D < 0 , то підприєм
ство має високий рівень інноваційного потен
ціалу;
— якщо 0 < RoPDE < 1 та D < 0, то підприє
мство має середній рівень інноваційного потен
ціалу;
— якщо 0 < RoPDE < 1, але D > 0, то на під
приємстві низький рівень інноваційного потен
ціалу;
— якщо RoPDE < 0 та D > 0, то на під
приємстві нульовий рівень інноваційного по
тенціалу.
На сам кінець наголосимо, що на іннова
ційний потенціал підприємств РГ (передусім,
малих за розміром) суттєво може вплинути
фактор подорожчання або неможливості прид
бання (через неврожай і т.п.) сільськогоспо
дарської сировини та продукції харчової про
мисловості, з якої виготовляються страви та /
або напої. Це обмежує ресурсні можливості
підприємств РГ, стаючи на заваді впроваджен
ню тих чи інших продуктових інновацій, що
могли б привабити нових споживачів та / або
збільшити частоту користування послугами РГ
серед вже наявних. З одного боку, негативно, а
з іншого — позитивно може вплинути на роз
виток інноваційного потенціалу підприємств РГ
фактор загальноекономічного спаду, що у т.ч.
спричиняє зменшення реальних доходів насе
лення. Негатив полягає у тому, що зростає ри
зик втрат від "дорогих" (тобто витратомістких)
інновацій, що можуть не сподобатися у першу
чергу постійним відвідувачам підприємства РГ,
а позитив полягає у тому, що за наявності на
підприємстві РГ належного інтелектуального
капіталу активізується генерування інновацій
них ідей, спрямованих на утримання або навіть
збільшення доходів за рахунок інновацій, що
сприяють зменшенню загального обсягу вит
рат на підприємстві. Негативно позначається
на інноваційному потенціалі підприємств РГ і
низька кваліфікація персоналу, нездатність
працівників до саморозвитку, погане ставлен
ня до будь яких інноваційних змін (прямий та
прихований супротив інноваційному розвит
ку).
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Підводячи підсумки проведеного дослід
ження констатуємо, що нині є декілька основ
них підходів до визначення сутності поняття
"інноваційний потенціал підприємства": ресур
сний; результативний та комбінований або ре
сурсно результативний. На наш погляд, під
інноваційним потенціалом підприємства варто
розуміти сукупність його ресурсів та можли
востей, що дозволяють впроваджувати різні
інновації, реалізувати стратегію інноваційного
розвитку та / або займатися інноваційною
діяльністю, досягаючи поставлених цільових
установок щодо інноваційних змін на підпри
ємстві. Проведений аналіз наукових підходів до
оцінювання інноваційного потенціалу дозволив
встановити, що деякі з них важко застосовува
ти на малих підприємствах РГ через брак
людських та часових ресурсів. Крім того, деякі
з них не дозволяють судити про фінансову
спроможність підприємств РГ щодо реалізації
тих чи інших інноваційних змін (наприклад,
щодо впровадження затратних радикальних
інновацій). Проведене опитування керівників /
менеджерів малих підприємств РГ України по
казало, що до нині на них перманентно не
відстежуються зміни у інноваційному потен
ціалі. Водночас виявлено, що за джерелами по
криття витрат малі, у т.ч. мікропідприємства РГ
Украхни мали низький рівень інноваційного
потенціалу протягом 2013—2015 рр. Встанов
лено також, що у генеральній сукупності ма
лих підприємств РГ були і такі, рівень іннова
ційного потенціалу яких був високим, а отже,
вони цілком були спроможні реалізувати стра
тегію інноваційного розвитку без будь яких
зовнішніх запозичень. Запропонована авторсь
ка методика оцінювання інноваційного потен
ціалу на підприємствах РГ за віддачею витрат
від запровадження продуктової(их) та / або
процесової(их) інновації(й) та відхиленням
віддачі витрат до та після інноваційних змін. Ця
методика дозволить при оцінюванні інновацій
ного потенціалу зважати на те, що його реалі
зація може не вимагати від підприємства додат
кового фінансового забезпечення, а, навпаки,
навіть сприятиме економії на витратах. Об
грунтовано, що ряд чинників можуть негатив
но впливати на інноваційний потенціал
підприємств РГ. Це, зокрема, обмежений дос
туп і / або подорожчання сільськогосподарсь
кої сировини та продукції харчової промисло
вості, низька кваліфікація працівників та опір
інноваційним змінам.
Вважаємо, що отримані дані можуть бути у
подальшому використані для проведення до
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сліджень, присвячених проблематиці управлі
ння формуванням та розвитком інноваційного
потенціалу підприємств різних сфер економіч
ної діяльності, а також генеруванню стратегій
інноваційного розвитку, передусім, для підпри
ємств у сфері ресторанного господарства.
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Досліджено сутність та зміст мораторію на продаж сільськогосподарських земель, встановлені об'єкти моратоF
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

В умовах економічної нестабільності, де
постійно здійснюються ринкові реформи, зок
рема й земельна, гостро стоїть питання рефор
мування цивілізованого ринку землі. Це пре
зентується в різних аспектах, зокрема, в еко
номічному, екологічному, організаційному та
правовому. На сьогоднішній день одним з до
волі важливих завдань сучасної земельної ре
форми в Україні є включення такого ресурсу
як земля до економічного обороту й напрацю
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вання прозорих інструментів його регулюван
ня. Без існування земельного ринку не можна
вважати логічно завершеним перетворення зе
мельних відносин на зразок європейських. Сьо
годення характеризує стан та тенденції вико
ристання земельних ресурсів критичними, а
подальші деградаційні процеси потенціалу
сільськогосподарських земель можуть мати
катастрофічні наслідки. Поза увагою зали
шається збереження та підтримання належно
го рівня родючості сільськогосподарських зе
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мель, дотримання раціональних сівозмін, забез
печення проведення полезахисних заходів,
агролісомеліоративних заходів тощо. Саме
встановлення особливого правового режиму у
використанні земельних ділянок, при якому за
безпечується посилена охорона земель, обме
ження можливостей виведення їх із сільсько
господарського обігу, підвищення родючості
грунтів потребує подальшого вивчення та до
слідження [1, c. 64].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основні дослідження правового режиму
земель сільськогосподарського призначення
неодноразово відображалися у наукових пра
цях Г.І. Балюк, А.П. Гетьмана, Т.О. Коваленко,
П.Ф. Кулинича, А.М. Мірошниченка, О.С. Ли
санець, Н.І. Титової, А.М. Третяка, О. Пендзин,
М.М. Федорова, В.В. Юрчишина, М.В. Шульги
та багатьох інших учених.
Питання мораторію на землю надалі зали
шається одним із найбільш дискусійних. У ньо
му вплетені великі бізнес інтереси через які
роками дискутують політики та аграрні магна
ти. Окремі особливості цих питань залиша ють
ся до кінця не розкритими, що зумовлюють не
обхідність проведення подальшого аналізу [2,
c. 250].
МЕТА СТАТТІ

Мета статті — обгрунтувати вплив морато
рію на продаж земель сільськогосподарського
призначення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

З огляду на реалії ринку землі, який згідно
з Конституцією України є основним багатством
українського народу, думки науковців розхо
дяться. І насамперед у питанні, чи існує в Ук
раїні ринок землі. Так, звичайно, скажете ви,
адже мораторій на відчуження земель сільсько
господарського призначення не безмежний, а
тому категорії земель, що не підпадають під дію
ст. 15 Перехідних положень Земельного кодек
су України, можна вважати повноцінним об'єк
том ринку.
Згідно з даними Державного земельного
кадастру загальна площа земель України ста
новить 60,35 млн га, з яких 41,5 млн га (68,8%
території) — землі сільськогосподарського
призначення (в тому числі орна земля — май
же 33 млн га). Тобто близько 70% земель в Ук
раїні залишаються поза ринком. Чи можна вва
жати такий ринок повноцінним?
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Конституція однозначно проголошує зем
лю об'єктом права власності українського на
роду. Окрім цього, спеціально наголошено:
земля є основним національним багатством, що
перебуває під особливою охороною держави.
Уважно придивившись до тих змін і новацій, які
вніс у земельні відносини Земельний кодекс,
можемо побачити, що:
1) земля поступово перестає бути об'єктом
права власності народу, а стає об'єктом права
власності фізичних і в перспективі — юридич
них осіб;
2) держава не розробила засобів "особли
вої охорони" землі, а навпаки — успішно про
штовхуються спроби перетворити землю на
звичайний товар [3, с. 40].
Приватизація земельних ділянок є одним із
способів їх реалізації і є передачею земельних
ділянок у власність користувачеві, що є осно
вою виникнення приватної власності на землю
у громадян.
Землі сільськогосподарського призначення
є особливою категорією земель і використову
ються по особливому цільовому призначенню
(наприклад, для ведення сільськогосподарсь
кого виробництва, науково дослідних і інших
цілей, пов'язаних з сільськогосподарським ви
робництвом і т.п.). Використання землі цієї ка
тегорії виключає інші форми її господарської
експлуатації (наприклад, не можна зводити
будівлі або споруди).
Необхідно мати на увазі, що значна доля
земель сільськогосподарського призначення,
яка знаходиться в державній власності, нале
жить фізичним і юридичним особам на праві
постійного (безстрокового) користування і
праві довічного успадкованого володіння.
У зв'язку з величезним попитом на землі під
будівництво до продажу пропонуються, як пра
вило, землі сільськогосподарського призначен
ня, у зв'язку з чим на практиці виникає багато
суперечок, що стосуються особливості переве
дення земель сільськогосподарського призна
чення в землі інших категорій, а також поря
док зміни виду їх дозволеного використання.
Не дивлячись на те, що земельна реформа в
Україні почалася більше 20 років тому і нині
активно розвивається, приватизація земельних
ділянок залишається одним із найактуальніших
і проблемних її напрямів, оскільки цінність зе
мель сільськогосподарського призначення є
причиною зловживання в області правовідно
син, пов'язаних з реалізацією ділянок цієї ка
тегорії.
Основним принципом, який визначив напря
ми здійснення реформ, стало подолання моно
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полії держави на земельну власність і встанов
лення багатосуб'єктності права власності на
землю. Але, у зв'язку з відсутністю досконалих
інструментів регулювання ринку земель, зали
шається законодавчо заблокованим найбіль
ший сегмент ринку земель — землі сільськогос
подарського призначення, які становлять 45,7%
від площі нашої держави.
В Україні тимчасово встановлений мора
торій (заборона на відчуження земельних діля
нок сільськогосподарського призначення шля
хом їх продажу), який обмежує конституційні
права власників земельних ділянок, що закріп
лені статтею 90 Земельного кодексу Украни:
"Власники земельних ділянок мають право про
давати або іншим шляхом відчужувати земель
ну ділянку, передавати її в оренду, заставу,
спадщину" [4, c. 130—131].
В Україні відповідно до статті 13 Консти
туції України держава охороняє право влас
ності та забезпечує рівність усіх суб'єктів пра
ва власності перед законом. Щодо права влас
ності на землю, то протягом 15 років власники
земель не мають права вільно розпоряджатися
своїм майном. Але Верховна Рада України в
черговий раз продовжила мораторій на продаж
сільськогосподарських земель до 1 січня 2018 ро
ку. "Цей ринок має бути прозорим і справедли
вим, конкурентним і ефективним, він має уне
можливлювати будь які тіньові оборудки із
землею. Саме тому є необхідність продовжити
мораторій на продаж земель сільськогоспо
дарського призначення до належного законо
давчого забезпечення запровадження і регу
лювання обігу земель, але не раніше 1 січня
2018 року", — йдеться у пояснювальній записці
до законопроекту. Наразі відповідно до украї
нського законодавства власникам паїв заборо
няється продавати свої ділянки, можна лише їх
обмінювати на інший, здавати в оренду та за
лишати у спадок. На нинішньому етапі в Україні
понад 96% сільськогосподарських земель
підпадають під дію мораторію; ситуація безпо
середньо стосується щонайменше 16% грома
дян. Найбільша кількість "підмораторних" зе
мель перебуває у власності пайовиків — близь
ко 68%. Крім того, слід урахувати, що нині 1,6 млн
власників земельних паїв, або 23% від загальної
чисельності, мають вік понад 70 років, 1,4 млн
(20%) — померли, з яких 0,5 млн не мали спад
коємців. Це свідчить про нагальність запуску
ринку сільськогосподарської землі в Україні
[5, c. 969].
На сьогоднішній день ціна на українську
землю не досягла європейської, однак, якість
українського чорнозему набагато вища, ніж,
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наприклад, у Франції чи Німеччині. Проте,
якщо в Україні співвідношення орендних ста
вок і цін буде таким же, як у ЄС, варто очікува
ти, що середня ціна на землю буде становити
$2990 за гектар. За даними IMF Group Ukraine
(Незалежної макроекономічної прогнозної
організації в Україні) очікувана ціна за 1 га
сільськогосподарських угідь через рік після
скасування мораторію на продаж землі стано
витиме 1337 дол США та з кожним роком зро
статиме. За даними статистичного щорічника
"Моніторинг земельних відносин в Україні",
станом на 01.01.2017 року нормативна грошова
оцінка 1 га сільськогосподарських угідь в Ук
раїні становила 30927,8 грн/га [5, c. 969].
Наявність агрохолдингів, які є сьогодні го
ловними бенефіціарами діючої моделі землеко
ристування, кардинально відрізняє Україну від
інших європейських країн. Будь які заходи, які
будуть гальмувати чи перешкоджати їх діяль
ності, блокуватимуться їх потужним аграрним
лобі у Верховній Раді України. Саме цим мож
на пояснити гальмування розвитку сільськогос
подарської обслуговуючої кооперації, яка в
розвинених країнах світу є одним з головних
чинників зростання конкурентоспроможності
фермерських господарств [5, c. 970].
Одна із найсерйозніших загроз, що несуть
в собі українські агрохолдинги — це загроза
монополізації ринку оренди землі. З метою не
допущення такої монополізації, на нашу дум
ку, доцільно застосувати запропонований
В.Г. Андрійчуком методичний підхід до визна
чення граничних меж землекористування агро
промислових компаній. Його зміст у тому, щоб
"агрохолдинги мали право орендувати лише
стільки землі, скільки їм необхідно для повно
го забезпечення переробних потужностей
власною сировиною, й не більше. У такому разі
відпадуть підстави для нарощування однією
компанією земельного банку в сотні тисяч гек
тарів, як тепер" [6, c. 32].
В Україні на даний час існує низка невирі
шених питань перед тим як знімати мораторій
на продаж землі. Яким повинен бути майбутній
ринок землі?
По перше, необхідно заборонити привати
зацію українських земель іноземцями та юри
дичними особами. Українські фермери через
нестачу грошей не здатні купувати землю, а за
юридичною особою може стояти хто завгодно,
зокрема й іноземець.
По друге, встановити чіткі межі у наданні
певної кількості земель в одні руки. Дозволити
купувати земельну ділянку з певним обмежен
ням у кількості гектар лише фізичній особі.
Передплатний індекс 21847
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Наприклад, у ЄС основним критерієм того,
скільки може бути землі у фермера, є кілька
показників: чи належить він до середнього кла
су, чи буде працювати на землі, яку придбає,
чи здасть фермеру в оренду і все життя отри
муватиме з неї кошти, не працюючи самостійно.
По третє, застосування пріоритетного по
рядку. Повинно бути чітке розуміння того,
кому дозволяти купувати землю.
По четверте, провести облік земель сільсь
когосподарського призначення.
По п'яте, провести оцінку земель, визначен
ня її якості для встановлення реальної, фіксо
ваної ціни.
По шосте, створити орган, який проводи
тиме контроль за збереженням якості, кіль
кості та використання землі за призначенням
[7, с. 827].
Відкриття ринку землі сьогодні вимагає
прийняття багатьох зважених та добре обду
маних рішень. Треба бути вкрай обережними,
розглянути всі негативні та позитивні наслідки
цього впровадження. А зробити це зможе лише
держава за допомогою контролю та застосу
ванню заходів, які "змусять" власників викори
стовувати землі цілеспрямовано та за призна
ченням" [7, c. 828].
ВИСНОВКИ

Отже, мораторій на продаж земельних діля
нок можна скасувати, але, якщо:
— буде заборонена приватизація земель
іноземцям та юридичним особам;
— буде проведено облік земель сільськогос
подарського призначення;
— буде чітке розуміння того, кому дозво
ляти купувати землю;
— буде створений орган, який проводити
ме конроль за збереженням якості, кількості та
використання землі за призначенням
— проведено оцінку земель, визначення її
якості для встановлення реальної, фіксованої
ціни.
Але наразі Верховна Рада України продов
жила мораторій на продаж сільськогоспо
дарських земель до 1 січня 2018 року, зсилаю
чись на те, що ринок має бути прозорим і спра
ведливим, конкурентним і ефективним, він має
унеможливлювати будь які тіньові оборудки із
землею.
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SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACH TO FORECASTING INDICATORS
OF INNOVATIVE POTENTIAL OF MACHINE BUILDING ENTERPRISES
Статтю присвячено актуальній проблемі прогнозування рівня інноваційного потенціалу машинобудівних
підприємств. Складність прогнозування інноваційного потенціалу пов'язано, в першу чергу, із необхідністю застоF
сування різних методів при дослідженні матеріальних і нематеріальних складових потенціалу. Запропоновано поF
слідовність проведення прогнозу складових інноваційного потенціалу з рекомендаціями у разі незадовільних реF
зультатів прогнозу. Дослідження показали, що динаміка основних показників, які характеризують инновационній
потенціал, носить стрибкоподібний характер. Наявність інтервенцій є характерною особливістю часових рядів, що
значно ускладнює прогнозування в середньостроковому періоді. Для прогнозування показників інноваційного поF
тенціалу запропоновано використовувати модель авторегресіїFковзного середнього з інтервенцією ARIMA. НаведеF
но результати прогнозу чистого доходу від реалізованої інноваційної продукції, коефіцієнту прогресивності проF
дукції для восьми машинобудівних підприємств Харківської області. Обчислено прогнозований інтегральний індекс
рівня інноваційного потенціалу, що дозволило визначити рейтинг досліджуваних машинобудівних підприємств.
The article is devoted to the actual problem of forecasting the level of innovative potential of machineFbuilding
enterprises. The complexity of forecasting of innovation potential is connected, first of all, with the necessity of applying
different methods in the study of material and nonFmaterial components of the potential. The sequence of carrying out
the forecast of components of innovative potential with recommendations in case of unsatisfactory results of the forecast
is proposed. Studies have shown that the dynamics of the main indicators that characterize the innovation potential is
spinFlike. The presence of interventions is a characteristic feature of time series, which greatly complicates the forecasting
in the mediumFterm. To predict the indicators of innovation potential, it is proposed to use the model of autoregressionF
moving average with the ARIMA intervention. The results of the forecast of net income from realized innovative products,
the coefficient of product progressiveness for eight machineFbuilding enterprises of Kharkiv region are presented. The
predicted integral index of the level of innovation potential was calculated, which allowed to determine the rating of the
studied machineFbuilding enterprises.

Ключові слова: прогнозування, інноваційний потенціал, машинобудівні підприємства, ча6
сові ряди, індикатори.
Key words: forecasting, innovation potential, machine6building enterprises, time series, indicators.
ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Виробництво нових інноваційних продуктів
пов'язано зі значними ресурсними витратами та
високою часткою ризиків в умовах невизначе
ності й потребує реорганізації організаційних
структур. У цьому зв'язку в останні роки зросла
кількість наукових публікацій, присвячених дос
лідженню проблем формування системи адаптив
ного управління інноваційним розвитком, яка
повинна відрізнятися динамічністю, гнучкістю,
здатністю не лише швидко реагувати на зміни
зовнішнього середовища, а й обумовлювати їх.
Ефективність функціонування такої системи
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адаптивного управління багато в чому залежить
від злагодженої взаємодії її елементів, серед яких
найважливішою підсистемою є моніторинг, у
рамках якого здійснюється комплексна оцінка і
прогнозування індикаторів інноваційного потен
ціалу машинобудівного підприємства (далі
ІПМП) та інших параметрів інноваційного роз
витку. Від достовірності прогнозу залежить вибір
оптимального напрямку планування інноваційної
діяльності, відтворення і максимального викори
стання ІПМП. Отже, актуальними стають задачі
організації прогнозування рівня інноваційного
потенціалу в рамках системи адаптивного управ
ління на машинобудівних підприємствах.
Передплатний індекс 21847
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вагомий внесок у розробку теоретико
методологічних основ оцінки, прогнозування
та формування інноваційного потенціалу
промислових підприємств зробили наступні
відомі вчені економісти, а саме: В.Г. М'ячин [1],
Р.Р. Аглямов [2], А.С. Мордовцев [3], В.П. Бо
ровиков [4], С.В. Арженовский [5], С.М. Ілля
шенко [6], Г.І. Лановська [7] та ін.
У роботі М'ячина В.Г. [1] розроблена ней
ро нечітка модель оцінки інноваційного потен
ціалу промислового підприємства, за допомо
гою якої, маючи динаміку оцінок за певний про
міжок часу, можливо прогнозувати параметри
інноваційного потенціалу на деякий момент
часу у майбутньому. Слід зазначити, що прак
тичне застосування моделі пов'язано з певни
ми труднощами, так як вимагає використання
спеціально розробленого програмного забез
печення. Аглямов Р.Р. [2] пропонує застосову
вати метод Фікса Ходжесу для прогнозування
очікуваного стану інноваційного потенціалу
підприємства, однак в роботі не наведено ре
зультати практичного застосування моделі.
У роботі [3] дано класифікацію методів про
гнозування, які можна поділити на евристичні
(інтуїтивні) і формалізовані (фактографічні). У
роботі представлений приклад застосування
моделі авторегресії проінтегрувати ковзного
середнього ARIMA для визначення індикаторів
соціального економічного розвитку регіону.
На думку автора, найбільш популярними є ме
тоди прогнозування, які можуть реалізовува
тися за допомогою спеціальних інформаційних
технологій, таких як Statistica [4; 5].
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

На нашу думку, основною причиною різно
маніття підходів і методів до прогнозування
інноваційного потенціалу є недосконалість ста
тистичної інформаційної бази даних про інно
ваційний розвиток машинобудівних підпри
ємств України, пов'язане з обмеженим досту
пом до детальної і оперативної інформації по
окремим підприємствам. Мета дослідження —
запропонувати методичний підхід до прогно
зування інноваційного потенціалу, який би ви
користовував сучасні інформаційні технології
і науково методичне забезпечення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Інноваційна діяльність — це важко прогно
зований процес, оскільки впровадження нових
технологій і впровадження нових інновацій
пов'язано з безліччю зовнішніх і внутрішніх
факторів, які чинять як позитивний, так й не
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гативний вплив на хід процесу. Зазвичай про
гноз базується на певній системі показників, які
формуються на підприємстві. У той же час, про
цес розробки, виробництва і реалізації іннова
ційного продукту здійснюється на тлі загаль
ного виробничого процесу. В результаті, вини
кають певні труднощі у розподілі показників
фінансово господарської та виробничої діяль
ності підприємства для "звичайних" і іннова
ційних продуктів. Тому навіть загальні статис
тичні показники, на основі яких формується
звітність з інновацій для державної служби ста
тистики, є досить приблизними. Крім того, в
умовах кризового стану економіки вельми про
блематично спрогнозувати доходи від реалі
зації нових розробок, технологій та продуктів.
З певною часткою ймовірності може скласти
ся ситуація, коли інноваційний проект виявить
ся збитковим.
У роботі [3] запропоновано проводити про
гноз в наступній послідовності:
1. Вибір об'єкта прогнозування і постанов
ка завдання.
2. Моніторингова оцінка ретроспективної
бази даних, що відображає стан і динаміку по
казників об'єкта прогнозування.
3. Формування індикаторів стану об'єкта
прогнозування.
4. Вибір економіко математичної моделі
прогнозування.
5. Проведення прогнозу для різних сце
наріїв розвитку та визначення порогових інди
каторів.
7. Оцінка достовірності і точності прогнозу.
8. Розробка рекомендацій за результатами
прогнозу, використання результатів прогнозу
в плануванні.
Основним етапом прогнозування є вибір
моделі і методів. Складність прогнозування ін
новаційного потенціалу пов'язано, в першу чер
гу, із необхідністю застосування різних методів
при дослідженні матеріальних і нематеріальних
складових потенціалу. На рисунку 1 показано
запропоновану автором послідовність прове
дення прогнозу складових ІПМП з рекоменда
ціями у разі незадовільних результатів прогно
зу. В першу чергу, необхідно оцінити потенційні
можливості науково технічного персоналу,
здійснити інноваційні перетворення на під
приємстві, та визначити рівень розвитку інфор
маційних технологій і науково технічної бази
підприємства. За допомогою експертних ме
тодів оцінюється і прогнозується можливість
створення інформаційної системи управління
підприємством можливість удосконалення на
уково технічної бази; рівень інтелектуального
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Рис. 1. Прогнозування складових інноваційного потенціалу підприємства
Джерело: розроблено автором.

капіталу; лояльність до інновацій; ініціатив
ність і відповідальність; здатність до навчання
персоналу; можливість розробити і впровади
ти інноваційний проект власними силами.

70

У разі незадовільного прогнозу необхідно
розробити програму підвищення кваліфікацій
ного рівня персоналу та залучити фахівців
вищої наукової категорії. Брак власних інте
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Рис. 2. Динаміка чистого доходу від реалізації інноваційної продукції
ПАТ "Турбоатом" за 2007—2015 рр.

кових коштів та прямого зовнішнього інвесту
вання.
Прогноз достатності матеріально техніч
них ресурсів і рівня виробничо технологічно
го розвитку дозволить визначити необхідні ви
трати на модернізацію і придбання виробничих
запасів, основних засобів та нових технологій,
які необхідні для успішної реалізації іннова
ційних проектів.
Прогноз очікуваних грошових надходжень
у разі, якщо інноваційний проект буде впровад
жено і реалізовано в інноваційний продукт,
дозволяє оцінити прогнозовані вигоди від інно
вацій, скласти план інноваційного розвитку та
зробити висновки про доцільність та можли
вості впровадження інноваційного проекту.
Здійснимо прогнозування кількісних показ
ників, які характеризують складові ІПМП, на
прикладі машинобудівних підприємств м. Хар
кова, а саме: № 1 — ПАТ "Турбоатом"; №2 —
ПАТ Завод "Південкабель"; № 3 — ПАТ "ХПЗ";
№4 — ПАТ "ХТЗ"; № 5 — ПАТ "Фед"; № 6 —
ДП Завод "Електроважмаш"; № 7 — ПАТ
"Електромашина"; № 8 — ПАТ "Завод Фрунзе".
Вибір цих підприємств грунтується на тому, що
основним видом їх продукції є виробництво ма
шин та обладнання для добувної промисло
вості. Крім того, усереднене значення частки
обсягу реалізованої інноваційної продукції
обраних підприємств за 2012—2016 рр. у загаль
ному обсязі реалізації іннова
ційної продукції по Харків
Таблиця 1. Точки, що відповідають моменту інтервенції, для
показника чистого доходу від реалізації інноваційної продукції ській області складає майже
62%, а до початку 2016 р. цей
Перша точка
Друга точка
Третя точка
показник досяг 73%. Серед
Підприємство
№
Мес/год
№
Мес/год
№
Мес/год
машинобудівних підприємств
01/12
ПАТ «Турбоатом»
49↓
01/11
61↑
73↓
01/13
цей показник на початок 2016
01/14
ПАТ Завод «Південкабель»
37↓
01/10
85↓
97↑
01/15
ПАТ «ХПЗ»
01/10
37↓
р. склав 87%.
01/12
ПАТ «ХТЗ»
25↓
01/09
61↑
97↓
01/15
Відмінною рисою інновац
ПАТ «ФЕД»
25↑
01/09
37↓
01/10
ійної
діяльності є відсутність
01/13
ДП Завод «Електроважмаш»
37↓
01/10
73↑
85↓
01/14
монотонності показників, що
01/13
ПАТ «Електромашина»
37↓
01/10
73↑
97↓
01/15
01/13
01/14
ПАТ «Завод Фрунзе»
01/10
характеризують інноваційну
85↓
37↓
73↑

лектуальних і науково інформаційних ресурсів
передбачає використання готових зовнішніх
розробок або залучення науково дослідних
інститутів для спільної розробки інноваційних
проектів. Незадовільний рівень інформатизації
вимагає залучення окрім фінансових ресурсів,
також й розробників інформаційних систем уп
равління підприємством. Впровадження вели
ких інноваційних проектів, які можуть значно
вплинути як на довкілля, так на життя спіль
ноти, вимагають проведення соціально еколо
гічної експертизи. Слід зазначити, що автори
численних робіт, присвячених інноваціям, ігно
рують проблему негативного соціально еколо
гічного аспекту, яка, в певній ситуації, може при
звести до заборони впровадження та реалізації
проекту. Тому, при прогнозуванні можливості
негативних наслідків необхідно провести до
даткові експертизи та публічні слухання з за
лученням зацікавлених сторін і фахівців.
Інноваційна діяльність підприємства не
можлива при недостатньому рівні фінансово
го потенціалу і нестачі власних грошових
коштів. Прогноз фінансової складової іннова
ційного потенціалу дозволяє оцінити го
товність підприємства до інноваційних пере
творень і оцінити частку власного фінансуван
ня проектів. Результати прогнозування дозво
лять сформувати інвестиційну політику, з ви
користанням оцінки обсягів необхідних пози
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майбутньому періоді прогнозовано очі
кується різке зростання обсягів іннова
ційної продукції. Динаміка показників
для ПАТ "Південкабель" підтверджує
зроблений висновок. Протягом 2012—
2014 рр. підприємство направляло значні
кошти на науково дослідні роботи та
придбання необоротних активів для їх
використання в розробці і виробництві
інноваційного продукту. Показник вит
рат на інновації за цей період був у 4 рази
більше чистого доходу. Це дало мож
ливість вже в 2015 р. збільшити чистий
дохід від реалізації інноваційної про
дукції в 30 разів порівняно з 2014 роком.
Дослідження показали, що динаміка
основних показників, які характеризу
ють ІПМП, носить стрибкоподібний ха
рактер, що значно ускладнює прогнозу
вання в середньостроковому періоді. Так,
на рисунку 2 представлено динаміку чис
того доходу від реалізації інноваційної
продукції для ПАТ "Турбоатом" за пері
од 2007—2015 рр. Дані за віссю х визна
чають номер місяця по порядку.
У таблиці 1 наведено номери точок
часових рядів, що характеризують чистий
дохід від реалізації інноваційної про
дукції досліджуваних машинобудівних під
приємств, в яких має місце різке знижен
ня або зростання показника. Стрілки ↑ ↓
позначають різкий спад та підйом, відпо
відно. Інтервенції можуть бути імпуль
сивними або стійкими. Розрізняю одно
параметричні стрибкоподібні, двох
параметричні поступові та тимчасові
інтервенції. Таким чином, наявність ін
тервенцій є характерною особливістю ча
сових рядів, що описують інноваційний
Рис. 3. Схема процесу побудови моделі
процес протягом тривалого періоду часу.
прогнозування
Отже, при виборі методу і моделі прогно
зування необхідно обов'язково.
діяльність машинобудівних підприємств у три
З таблиці 1 бачимо, що спад показника на
валому періоді часу. Кінцевій стадії процесу
початку 2010 р. мав місце у шести досліджува
реалізації інноваційної продукції передує до
сить тривалий період розробки, впровадження них підприємств. Це пояснюється наслідками
економічної кризи 2008—2009 р., що охопила
та виробництва. Тому витрати на інновації ча
світову економіку. Зростання в 2012–2013 рр.
сто не збігаються за часом з доходами, які от
римано в результаті реалізації інноваційного показника для підприємств ПАТ "ХТЗ", ДП За
продукту. Наприклад, за підсумками 2007— вод "Електроважмаш", ПАТ "Електромашина",
ПАТ "Завод Фрунзе" в 2014—2015 рр. змінився
2015 рр. відношення загальних витрат на інно
різким зниженням.
вації до сукупного чистого доходу від реалі
Доцільно використовувати модель авторег
зації інноваційної продукції для більшості ма
шинобудівних підприємств не перевищує 10%. ресії ковзного середнього з інтервенцією
У той же час для ПАТ "ФЕД" цей показник ARIMA(p, q, k), яка реалізується за допомогою
складає 413%, іншими словами витрати в 4 рази ППП "Statistica". Перед проведенням прогно
перевершили чистий дохід. Це означає, що в зу необхідно правильно ідентифікувати модель,
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Після перевірки адекватності
моделі прогнозування здійсню
ється прогноз на наступний пері
од часу. Слід зазначити, що мо
дель дозволяє отримати з певною
Прогноз чистого
Прогноз
доходу від
значення
Темпи змін
вірогідністю три варіанти прогно
Підприємство
реалізації
коефіцієнту
2017/15 рр.,
зу песимістичний, оптимальний і
інноваційної
прогресивності
%
продукції, тис. $
продукції
оптимістичний.
ПАТ «Турбоатом»
79542
0,83
36
Один із найважливіших показ
ПАТ Завод «Південкабель»
2065
0,02
-71
ників
результативності ІПМП є
ПАТ «ХПЗ»
154
0,013
-34
ПАТ «ХТЗ»
418
0,05
129
коефіцієнт прогресивності про
ПАТ «ФЕД»
402
0,017
-20
дукції — відношення чистого до
ДП Завод «Електроважмаш»
8794
0,16
-11
ходу від реалізації інноваційної
ПАТ «Електромашина»
67
0,011
44
ПАТ «Завод Фрунзе»
518
0,025
18
продукції до сукупного чистого
доходу машинобудівного підпри
Таблиця 3. Результати прогнозу
ємства. Прогнозне значення коефіцієнта
показника частки реалізованої інноваційної
прогресивності продукції ПАТ "Турбо
продукції досліджуваних підприємств на ринку
атом" у 2017 р. складе 0,83, тобто очікуване
інноваційної продукції машинобудівних
зростання показника в порівнянні з попе
підприємств регіону досліджуваних
реднім роком дорівнює 36%. Враховуючи
машинобудівних підприємств на 2017 р.
результати песимістичного прогнозу, ниж
ня межа показника буде дорівнювати 0,18.
Значення
Темпи змін
Прогноз
У таблиці 2 наведені прогнозовані про
Підприємство
показника
2017/15 рр.,
показника
в 2015 р.
%
гнозовані значення коефіцієнту прогресив
ПАТ «Турбоатом»
0,6861
0,7599
10,8
ності продукції.
ПАТ Завод «Південкабель»
0,0264
0,0195
-26,1
На основі результату прогнозу чистого
ПАТ «ХПЗ»
0,0027
0,0015
-46,1
доходу від реалізації інноваційної про
ПАТ «ХТЗ»
0,0049
0,0040
-19,4
ПАТ «ФЕД»
0,0056
0,0038
-32,1
дукції машинобудівних підприємств Харк
ДП Завод «Електроважмаш»
0,1425
0,0831
-41,7
івської області на 2017 року в таблиці 3 на
ПАТ «Електромашина»
0,0004
0,0006
58,3
ведені прогнозовані значення показника —
ПАТ «Завод Фрунзе»
0,0042
0,0049
22,4
частки реалізованої інноваційної продукції
тобто правильно визначити її параметри p — досліджуваних підприємств в на ринку іннова
порядок авторегресії, q — порядок ковзного ційної продукції машинобудівних підприємств
середнього, k — порядок різниці. Основним регіону, який характеризує результативність
ІПМП.
критерієм ідентифікації є поведінка автокоре
Після проведення прогнозу показників, що
ляційної (далі АКФ) та частинної автокореля
характеризують ІПМП, з використанням еко
ційної (далі ЧАКФ) функцій залишків.
номіко математичної моделі інтегральної оці
На рисунку 3 представлено порядок побу
дови моделі прогнозування з використанням нки ІПМП, було обчислено прогнозований
інтегральний індекс рівня ІПМП, що дозволи
ARIMA.
ло визначити рейтинг досліджуваних машино
Після вибору моделі прогнозування необ
хідно провести її тестування. Рекомендується будівних підприємств (рис. 4).
Аналіз результатів прогнозування підтвер
перевірити адекватність моделі шляхом по
рівняння результатів прогнозу з фактичними див лідерство ПАТ "Турбоатом" та ПАТ
"Південкабель". Ці підприємства є фінансово
даними. Результат порівняння фактичних да
них (74365 тис. $) із прогнозом чистого доходу стійкими, платоспроможними і прибутковими.
від реалізації інноваційної продукції ПАТ Інноваційну діяльність підприємств відріз
"Турбоатом" (69970 тис. $) на основі даних за няють значні обсяги інвестицій в інновації і ви
2007—2014 рр., які отримано з використанням сока частка інноваційної продукції. Згідно з
прогнозом, ПАТ "Фрунзе" і ПАТ "ФЕД" підви
підібраної моделі ARIMA (2,0,1) з трьома інтер
венціями в точках 49, 61, 73, показали, що щать свій рейтинг, у той час як ДП Завод "Елек
відносна погрішність не перевищила 6%. Аналіз троважмаш" може знизити рівень інноваційно
го потенціалу. Для фінансово нестійких і збит
АКФ та ЧАКФ показує, що залишки практич
но некорельовані, параметри авторегресії є кових підприємств ПАТ "ХПЗ" та ПАТ "ХПЗ"
має місце критичний рівень інноваційного по
значущими, що вказує на правильний вибір мо
тенціалу. Низька ліквідність і значні невироб
делі.
Таблиця 2. Результати прогнозу чистого доходу
від реалізованої інноваційної продукції і коефіцієнту
прогресивності продукції досліджуваних машинобудівних
підприємств на 2017 р.
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ничі витрати не дають мож
ливість вкладати необхідні кош
ти в розробку, впровадження та
виробництво інноваційної про
дукції.
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