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METHODOLOGY FOR FORMING EFFECTIVE PORTFOLIO OF AGRICULTURAL ENTERPRISE
DEVELOPMENT STRATEGIES ON SYNERGISTIC BASIS

У процесі дослідження використано сучасні філософські, загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, а
саме: загальнотеоретичного спрямування; монографічний метод (аналіз еволюції наукових здобутків українських й
іноземних учених щодо формування портфеля стратегій розвитку підприємств з урахуванням вимог синергетичної
методології) системний підхід (визначення реального рівня збалансованості (адекватності)); метод кластерного анаR
лізу (виділення територіально виробничих кластерів); діалектичний та абстрактноRлогічний (для узагальнення та
формування висновків).

У процесі дослідження: розроблено схему побудови результативного портфеля стратегій стратегічного розвитR
ку підприємств; запропоновано загальний алгоритм дослідження розвитку ринку економічних ресурсів АПК; встаR
новлено взаємозв'язок принципів формування результативної системи управління стратегічним розвитком
підприємств та загальної цільової спрямованості організації та менеджменту; розроблено алгоритм формування сиR
стеми управління стратегічним розвитком підприємств.

Елементи наукової новизни. Удосконалено наукові засади формування портфеля стратегій розвитку підприємств
з урахуванням вимог синергетичної методології, принципи управління їх стратегічним розвитком, складові управR
ління як системної цілісності, що дасть змогу встановити раціональний баланс їх пріоритетів на різних ієрархічних
рівнях управління.

Практична цінність полягає у тому, що розроблена системна методологія формування результативного портфеR
ля стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств на синергетичних засадах дозволить встановити раціоR
нальний баланс їх пріоритетів на різних ієрархічних рівнях управління та задіяти комплексний підхід у процесі обR
грунтування пріоритетних і перспективних напрямів розвитку.

To justify the scientific principles of forming a portfolio of development strategies of enterprises taking into account
the synergetic methodology.

In the process of research modern philosophical, general scientific and special methods of researches are used, namely:
general theoretical direction; The Monographic method (analysis of the evolution of scientific achievements of Ukrainian
and foreign scientists on the formation of portfolio of enterprise development strategies taking into account the synergetic
methodology) The systematic approach (determination of the real level of balance ( adequacy)); Cluster analysis Method
(allocation of territorial production clusters); Dialectical and abstract logic (for generalization and formation of
conclusions).

During the research: the scheme of building a successful portfolio of strategies for strategic development of enterprises
was developed; Proposed general algorithm of research of the market economic resources of AIC; The relationship between
the principles of the effective management control system strategic development of enterprises and the overall targeted
target organization and management is established; The algorithm of forming the management system for strategic
development of enterprises is developed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

У сучасних умовах здійснення трансформа#
ційних внутрішньосистемних та глобалізацій#
них процесів однією із важливих проблем є об#
грунтування напрямів розвитку сільськогоспо#
дарських підприємств, визначення пріоритетів
в їх стратегічній діяльності та стратегічних зон
господарювання. Це потребує розробки нової
парадигми стратегічного розвитку соціально#
економічних систем, розробленій на новій сис#
темно#стратегічній синергетичного спрямуван#
ня методології.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розвиток та розробку те#
оретичних та прикладних основ формування
стратегії розвитку сільськогосподарських під#
приємств здійснили такі вітчизняні вчені: Гуд#
зинський О.Д., Гудзинська Ю.С., Гуренко Т.О.,
Єрмаков О.Ю., Судомир М.Р., Школьний О.О.
та ін. Однак, враховуючи динамічність ринко#
вого середовища та постійну зміну чинників, що
впливають на його стан, невирішеним зали#
шається широке коло питань щодо теоретико#
методичних засад формування портфеля стра#
тегій розвитку підприємств з урахуванням ви#
мог синергетичної методології. Саме тому дос#
лідження в межах даної тематики є досить ак#
туальними.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розробку теоретичних підходів до форму#
вання стратегії було започатковано ще на по#
чатку XX ст. шляхом впровадження та розвит#
ку концепції стратегії як мистецтва управлін#
ня економічними ресурсами. Спочатку актив#

Elements of scientific novelty. The scientific principles of forming a portfolio of enterprise development strategies
are improved taking into account the synergetic methodology, the principles of management of their strategic
development, components of management as systemic integrity, which will enable to establish Rational balance of their
priorities at various hierarchical levels of management.

The practical value. It lies in the fact that the developed system methodology of the effective portfolio of agricultural
enterprise development strategies on synergetic principles will allow to establish rational balance of their priorities on
different Hierarchical levels of management and to employ a comprehensive approach in the process of justification of
priority and prospective development directions.

Ключові слова: синергізм, портфель стратегій, розвиток, управління, підприємство.
Key words: synergism, portfolio of strategies, development, management, enterprise.

не дослідження основ формування стратегії
мало виключно прикладне підгрунтя. Так, пер#
шим науковим формулюванням стратегії, впро#
вадження якої на підприємстві дозволяло от#
римати відчутний економічний результат, було
здійснено спеціалістами Бостонської консал#
тингової групи (BCG), які визначили: "…зрос#
тання обсягу виробництва веде до відчутного
зниження рівня витрат на одиницю продукції.
В середньому подвоєння виробництва давало
можливість скорочувати питомі витрати на
20%. Отже, завоювання більшої частки ринку
було надзвичайно вигідним виробнику, який
отримував значну перевагу над конкурентами
— нижчий рівень витрат і вищий рівень рента#
бельності…" [3].

Успішне функціонування сучасного під#
приємства знаходиться під впливом зовніш#
нього середовища та в умовах загострення кон#
курентної боротьби, тому стратегічна орієнта#
ція його діяльності є одним з вирішальних фак#
торів його виживання та розвитку. Стратегіч#
не управління дозволяє адекватним чином
відреагувати на фактори невизначеності та ри#
зику, властиві зовнішньому середовищу. Тому
підвищення конкурентоспроможності сучасно#
го підприємства залежить від чітко сформова#
ної та правильно обраної стратегії розвитку.

Логіку побудови результативного портфе#
ля стратегій стратегічного розвитку під#
приємств рекомендуємо здійснювати в такій
послідовності:

1. Досліджується та оцінюється зовнішнє та
внутрішнє середовище.

Зовнішнє за наступними напрямами дослі#
дження: пріоритетності стратегічного розвит#
ку аграрного сектора експортної орієнтації;
нормативно#стандартних і правових вимог реа#
лізації експортної продукції; базових регіонів
виробництва та реалізації експортної про#
дукції; стану розвитку конкурентного сере#
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довища у відповідних сегментах ринку країн
імпортерів.

Внутрішнє середовище — в контексті внут#
рішнього державного спрямування (регіон) за
напрямами дослідження: централізованого
інвестиційного забезпечення експортних галу#
зей аграрного сектора економіки; регіонально#
го рівня платоспроможності населення як
суб'єкта попиту; рівня регіональної конкурен#
тоспроможності на ринках продукції в страте#
гічних зонах господарювання. В контексті
внутрішньо системних соціально#економічних
систем за: рівнем сформованості потенційних
можливостей сільськогосподарських під#
приємств з врахуванням цільових установок;
типів поведінки підприємств; типів управлінсь#

кого профілю; рівня збалансованості за якіс#
ними параметрами; складовими визначення уп#
равлінського профілю.

2. Визначається тип поведінки соціально#
економічних систем з врахуванням стану еко#
номічного розвитку підприємств за низьким,
середнім та високим рівнем.

3. Вибирається тип поведінки підприємств з
різним рівнем їх економічного розвитку для
першої, другої та третьої груп.

4. Вибирається тип управлінського про#
філю підприємств з різним рівнем їх економі#
чного розвитку для першої, другої та третьої
груп.

5. Вибирається загальна (головна) стратегія
розвитку підприємств з різним рівнем їх еко#

Рис. 1. Загальний алгоритм дослідження розвитку ринку економічних ресурсів АПК

Джерело: авторська розробка.
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номічного розвитку для першої, другої та тре#
тьої груп.

6. Вибирається портфель функціонально#
забезпечуючих стратегій підприємств з різним
рівнем їх економічного розвитку для першої,
другої та третьої груп.

7. Вибирається тип організаційного розвит#
ку підприємств або організаційно#економічно#
го механізму з різним рівнем їх економічного
розвитку для першої, другої та третьої груп.

Поглиблення напрямів дослідження зовні#
шнього ринкового середовища пропонуємо
здійснювати згідно загального алгоритму до#
слідження розвитку ринку економічних ре#
сурсів АПК (рис. 1).

У розрізі запропонованих методологічних
підходів вважаємо за доцільне виділення клас#

терів за класифікаційними ознаками, що доз#
волить розробити єдині наукові засади форму#
вання результативної системи управління стра#
тегічним розвитком соціально#економічних
структурних утворень для першої, другої і тре#
тьої груп господарств, як окремих кластерних
цілісностей.

Формування такої системи управління ре#
комендуємо здійснювати на вимогах відповід#
них принципів. Водночас акцент зроблено на
органічну взаємодію основних вимог запропо#
нованих принципів їх цільової спрямованості з
загальною цільовою спрямованістю розвитку
підприємств та головної цільової спрямова#
ності системи менеджменту.

Такий взаємозв'язок представлено на ри#
сунку 2.

Рис. 2. Взаємозв'язок принципів формування результативної системи управління
стратегічним розвитком підприємств та загальної цільової спрямованості організації

та менеджменту
Джерело: [4].
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Семантична змістовність основних етапів
формування портфеля стратегій згідно роз#
робленого алгоритму представлена в таб#
лиці 1.

У систематизованому вигляді нами пред#
ставлено основні методологічні вимоги форму#
вання портфеля стратегій в системі результа#
тивного управління підприємством.

Варіант системно#комплексного підходу до
формування портфеля стратегій в управлінні
розвитком підприємств представлено в розрізі
блоків основних методологічних вимог.

1#й блок (зовнішнього спрямування):
— регіональний рівень платоспроможності

населення як суб`єкта попиту;
— рівень регіональної конкурентоспро#

можності на ринках продукції в стратегічних
зонах господарювання;

— розвиток аграрного сектора економіки
експортної орієнтації;

— нормативно#стандартна якісного і право#
вого спрямування вимога щодо експортної
продукції;

— об'єкти інвестиційного забезпечення роз#
витку експортно#орієнтованих галузей;

— базові регіони експортної орієнтації;
— рівень розвитку потенціалу попиту в

країнах імпорту експортної продукції аграрно#
го сектору;

— рівень розвитку конкурентного середовища
в країнах імпортерів продукції та стратегічних зо#
нах господарювання аграрного сектору України.

2#й блок (внутрішнього спрямування):
— рівень конкурентоспроможного потен#

ціалу підприємств у відповідних сегментах рин#
ку та стратегічних зонах господарювання;

Таблиця 1. Змістовне наповнення етапних складових алгоритму формування системи
управління стратегічним розвитком підприємств (фрагмент)

Джерело: авторська розробка.

Сільськогосподарські підприємства (як соціально-економічні системи) за рівнем їх економічного розвитку 
Показники Перша група з низьким рівнем 

розвитку 
Друга група з середнім рівнем 

розвитку 
Третя група з високим рівнем 

розвитку 

Ти
п 
по
ве
ді
нк
и 

со
ці
ал
ьн
о-

 
ек
он
ом

іч
ни
х 
си
ст
ем

 Розвиток зорієнтований на 
забезпечення простого відтворення. 
Розвиток зорієнтований на 
досягнення цілей стабілізаційного 
спрямування.  
Розвиток з орієнтацією на 
збереження  конкурентного статусу і 
долі в певних сегментах ринку 
стратегічних зон господарювання 

Розвиток зорієнтований на розширене 
відтворення. Розвиток зорієнтований на 
забезпечення динамічної сталості в зміні 
параметрів функціонування об’єкта в 
його часовому і просторовому вимірі. 
Розвиток з частковим використанням 
конкуренто-інноваційних підходів щодо 
перспективної діяльності соціально-
економічних систем 

Розвиток чітко визначеної 
стратегічної орієнтації іннова-
ційного спрямування з розширеною 
системою географічних сегментів 
ринку лідерського спрямування. 
Розвиток соціально-економічної 
системи активізаційного 
спрямування в напрямі експортної 
орієнтації 

Ти
п 

уп
ра
вл
ін
сь
ко
го

 
пр
оф

іл
ю

 

Управління ситуаціями (подіями). 
Управління на основі раціонального 
функціоналізму, попереднього 
досвіду. Перехід на управління 
довгострокового передбачення та 
обмеженого функціоналізму 

Управління на основі часткового 
децентралізованого підходу. Управління 
на основі розвитку горизонтальних 
зв’язків. Перехід на програмно-цільову 
систему управління 

Управління на основі методології 
стратегічного підходу. Асоціативне 
управління стратегічним розвитком 
соціальноекономічних систем. 
Управління на основі розвитку 
самоорганізаційних соціально-
економічних систем 

В
иб
ір

 за
га
ль
но
ї 

(г
ол
ов
но
ї) 
ст
ра
те
гі
ї 

ро
зв
ит
ку

 
со
ці
ал
ьн
о-

ек
он
ом

іч
ни
х 

си
ст
ем

 

Збереження статус-кво в відповідних 
сегментах ринку стратегічних зон 
господарювання підприємства 

Підвищення долі ринку в обраних 
сегментах попиту і пропозицій продукту 
шляхом використання стратегій якості і 
частково цінових уступок на основі 
інноваційної складової. 

Розширення географічних сегментів 
ринку в міжрегіональних 
стратегічних зонах господарювання, 
а також при взаємодії із суб’єктами 
на світових продовольчих ринках, 
поклавши в основу стратегічну 
інноваційність, якісно-цінову 
орієнтацію 

В
иб
ір

 п
ор
тф
ел
я 

фу
нк
ці
он
ал
ьн
о-

за
бе
зп
еч
ую

чи
х 

ст
ра
те
гі
й 

Стратегія виживання. Стратегія 
скорочення витрат.  Стратегія 
збереження позицій на ринку: в 
обраних сегментах продуктових 
ринків стратегічних зон 
господарювання. Стратегія 
структурно-виробничих перетворень 

Стратегія удосконалення виробництва: 
структури, технологій. Стратегія 
слідування за конкурентами. Стратегія 
вибіркових змін в діяльності 
підприємств. Стратегія зростання іміджу 
та ділової репутації соціально- 
економічних систем 

Стратегія якості товару. Стратегія 
інноваційно-інвестиційного зрос-
тання. Стратегія цінових уступок. 
Стратегія динамічних системних змін 
в діяльності підприємств. Стратегія 
задоволення лідерських позицій. 
Стратегія конкурентної активності в 
обраних стратегічних зонах 
господарювання 

В
иб
ір

 т
ип
у 

ор
га
ні
за
ці
йн
ог
о 

ро
зв
ит
ку

 
пі
дп
ри
єм
ст
в 

Організаційний розвиток в системі: 
організації виробництва, організації 
процесів, організації реалізації 
функцій, організації управлінської 
діяльності 

Організаційний розвиток в контексті: 
удосконалення виробничих процесів, 
впровадження нових технологій, 
проведення змін, формування 
конкурентних переваг, сприйняття 
організаційного клімату конкурентів 
відповідних стратегічних зон 
господарювання 

Організаційний розвиток як системна 
цілісність: цінностей, організаційної 
культури, культури соціально-
економічних систем, організаційної 
поведінки, організаційної взаємодії, 
організаційного потенціалу 
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— рівень сформованості потенційних
можливостей сільськогосподарських під#
приємств з урахуванням визначених ціно#
вих уступок, сформованого портфеля стра#
тегій;

— обгрунтований тип поведінки підприєм#
ства, тип управлінського профілю;

— рівень збалансованості за якісними па#
раметрами складових визначеного типу управ#
лінського профілю;

— рівень сформованості та розвитку орга#
нізаційного потенціалу, потенціалу організац#
ійного розвитку;

— рівень сформованості системи управ#
ління як цілісності в контексті визначених
цілей та обраних стратегій розвитку під#
приємств;

— методологічний інструментарій дослід#
ження, моніторингу, діагностики, обгрунтуван#
ня управлінських рішень;

— методологічний інструментарій оцінки
результативності системи управління стратегіч#
ним розвитком підприємств;

— формування результативної системи
стратегічного управління розвитком під#
приємств [2].

ВИСНОВКИ
У процесі дослідження розроблено нову

парадигму стратегічного розвитку підприємств
на системно#стратегічній синергетичного спря#
мування методології, а саме, враховуючи те, що
підвищення конкурентоспроможності сучасно#
го підприємства залежить від чітко сформова#
ної та правильно обраної стратегії розвитку
підприємства нами: розроблено логічну побу#
дову результативного портфеля стратегій стра#
тегічного розвитку підприємств, запропонова#
ний загальний алгоритм дослідження розвит#
ку ринку економічних ресурсів АПК; встанов#
лено взаємозв'язок принципів формування ре#
зультативної системи управління стратегічним
розвитком підприємств та загальної цільової
спрямованості організації та менеджменту;
розроблений алгоритм формування системи
управління стратегічним розвитком під#
приємств
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FORMING OF ECOMENEGEMENT CONCEPTION IS IN PRACTICE OF MAHAGEMENT THE
LANDED RESOURCES

Викладено думку, що екологічний менеджмент є результативною діяльністю економічних суб'єктів, спрямоваR
них на досягнення їхніх власних екологічних цілей на основі принципів екологічної ефективності.

Представлені основні задачі екологічного менеджменту, якRот: бізнесRпланування екологічної діяльності суб'єктів
господарювання на землі, обгрунтування політики екологізації діяльності, екологоRекономічна гармонізація виробR
ництва.

З'ясовано, що концепція екоменеджменту в практиці управління земельними ресурсами має будуватись за таким
алгоритмом: проведення тактичного аналізу складових земельноRресурсного потенціалу підприємства, розробка екоR
логічної програми, визначення цілей екоменеджменту, впровадження окремих аспектів екологізації діяльності, розR
робка методів екоменеджменту, порівняльна оцінка відхилень фактичного стану об'єкта екологічного менеджменту
від його ідеального стану.

Визначено, що екологічний підхід у практиці управління земельними ресурсами передбачає розробку теоретиR
коRметодологічної та методичної бази екологізації; узгодженість локальних реформ з процесом екологізації в країні;
активізацію інноваційної діяльності та підвищення інвестиційної активності в екологізації господарської діяльності.

Analyzed labours of scientists that studied development of theory of ecological management in practice of
management the landed resources. It s found out, when ecomanagement conception arose up.

As idea is expounded, that an ecological management is effective activity of the economic subjects sent to the
achievement of their own ecological aims on the basis of principles of ecological efficiency.

Certainly, that in practice of management the landed resources expedient is forming of such conception of ecological
management, that would assist the achievement of ecological of subjects of manage on the land by the decision of
corresponding tasks that answer the aims of ecological politics, such as creation of preconditions or ecology and
economical efficiency of the use of croplands, ecology and economical ground of system of crop rotations and ecological
balanced of landRtenure.

Presented basic tasks of ecological management, such as businessRplanning of ecological activity of subjects of
management the landed resources, ground of politics of ecologization of activity, ecology and economical harmonization
of production.

 It is found out, that ecological management aspects it is expedient to classify on such as informative, political and
legal, ecology and economical, innovative.

 It is found out, that ecological management conception in practice of management the landed resources must be
built after such algorithm: realization of tactical analyze is of constituents of land recourses potential of enterprise,
development of ecological program, determination of aim of ecological management, introductive of separate aspects of
ecological of activity, development of ecological management methods, comparative estimation of rejections of the actual
state of objects of ecological management from his ideal state.



10
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 4, 2020

Certainly, that ecological approach in practice of management the landed recourses envisages development of
theoretical and methodological and methodical base of ecologization; coordination of local reforms is with the process
of ecologization in a country; activation of innovative activity and increase of investment activity in the ecologization of
economic activity.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Концепція екоменеджменту відносно нова

в системі управління земельними ресурсами. В
умовах розвитку людства є очевидним вплив
екологічних умов на розвиток довкілля. До того
ж погіршення екологічної ситуації вимагає сьо#
годні надання пріоритетів у бік розвитку еко#
логічних питань відносно економічних. Саме це
викликає необхідність розробки та впровад#
ження такої концепції, яка б сприяла екологі#
зації стилю життя, зумовлювала б пошук ефек#
тивних напрямків проведення екологічної по#
літики та передбачала б опрацювання парадиг#
ми екологізації за основі формування кон#
цепції екоменеджменту в господарській діяль#
ності суб'єктів господарювання на землі.

Враховуючи особливості способу ведення
виробництва та всезростаючу інтенсивність
життя, без перебільшення можна стверджува#
ти, що зростає необхідність запровадження
кардинальних зрушень в практиці управління
земельними ресурсами. Тому необхідним є
опрацюванням такої парадигми екологізації,
яка б дозволила екологічно збалансовано вес#
ти виробництво та сприяла б врахуванню еко#
логічних пріоритетів на основі концепції еко#
номенеджменту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розвиток теорії екоменеджменту досліджу#
вали такі вчені: Є. Мішенін, І. Ярова, Н. Пахо#
мова, А. Тендюк, О. Шкуратов, М. Кочерга,
Я. Чекавська, В. Акуленко та ін. Зокрема, Є. Мі#
шеніном та І. Яровою проаналізовано науково#
методичні підходи щодо впровадження та фун#
кціонування екологічного лісогосподарського

Ключові слова: землекористування, екологічний менеджмент, управління земельними реA
сурсами, бізнесAпланування, екологізація діяльності, екологічна програма, аспекти екологіA
зації, методи екоменеджменту, концепція екоменеджменту.

Key words: landAtenure, ecological management, management the landed resources, businessA
planning, ecologization of activity, ecological program, aspects of ecologization, ecological
management methods, ecological management conception, the landed resources.

менеджменту на основі застосування загальної
методології екоменеджменту [1]. О. Олефірен#
ко [2] вивчила вплив факторів, які сприятимуть
ефективному впровадженню екологічного ме#
неджменту. А. Тендюк [3] проаналізувала рівні
та механізми екологічного менеджменту, сис#
тематизувала його основні напрями. О. Шку#
ратов [4] вивчав місце і роль екологічного ме#
неджменту в системі стратегічного управління
сільськогосподарських підприємств. М. Кочер#
га [5] обгрунтував методику еколого#економі#
чної оцінки ефективності екологічного менед#
жменту. В. Акуленко [6] досліджував питання
екологічного менеджменту в контексті забез#
печення екологічної безпеки підприємства.
Водночас питання щодо формування концепції
екоменеджменту безпосередньо в системі уп#
равління земельними ресурсами залишаються
малодослідженими. Актуальність цього і зумо#
вила вибір теми дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є формування теоре#

тичних засад концепції екологічного менедж#
менту в практиці суб'єктів господарювання на
землі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В основі розробки системи екологічного
менеджменту лежить розроблений у 1992 році
Британським інститутом стандартизації стан#
дарт у галузі систем екологічного менеджмен#
ту BS 7750 (Specification for Environmental
Management System) [7]. Цей стандарт перед#
бачає, що впровадження системи екологічно#
го менеджменту буде сприяти поліпшенню еко#
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логічних характеристик діяльності господарю#
ючих суб'єктів шляхом розробки та реалізації
екологічних програм, періодичної об'єктивної
оцінки всіх параметрів їх діяльності та шляхом
надання населенню об'єктивної екологічної
інформації про ведення діяльності.

На рівні держави екологічний менеджмент
становить сукупність організаційно#правових
форм, за допомогою яких держава має мож#
ливість управляти, регулювати і контролювати
стан екологічної безпеки [8].

Слід зазначити, що основною причиною,
яка уповільнює поширення підходів системи
екологічного менеджменту в Україні є низький
рівень загального менеджменту на підприєм#
ствах. Адже система екологічного менеджмен#
ту тісно пов'язана із системою менеджменту
агропідприємств загалом та має бути його скла#
довою частиною.

Впровадження екоменеджменту має здійс#
нюватися з усвідомленням важливості такої си#
стеми для господарюючих суб'єктів у системі
управління земельними ресурсами та з розвит#
ком системи менеджменту загалом.

Екологічний менеджмент — результативна
діяльність економічних суб'єктів, спрямованих
на досягнення їхніх власних екологічних цілей
на основі принципів екологічної ефективності.
Враховуючи, що в основі екологічного менед#
жменту має бути екологічно небезпечне управ#
ління виробництвом, за допомогою якого мож#
на досягти оптимальне співвідношення між
екологічними та екологічними показниками, в
системі екологічного менеджменту головним
завданням має стати забезпечення збалансова#
ного розвитку територій, яке сприятиме еко#
номічно ефективному та екологічно безпечно#
му природокористуванню. Відтак основними
задачами екологічного менеджменту є бізнес#
планування екологічної діяльності суб'єктів
господарювання на землі, обгрунтування полі#
тики екологізації діяльності, еколого#еконо#
мічна гармонізація виробництва для забезпе#
чення сталого екологічно збалансованого зем#
лекористування в умовах ринку.

У практиці управління земельними ресурса#
ми доцільним є формування такої концепції
екоменеджменту, яка б сприяла досягненню
екологізації суб'єктів господарювання на землі
шляхом вирішення відповідних завдань, що
відповідають цілям екологічної політики, таких
як створення передумов еколого#економічної
ефективності використання орних земель, еко#
лого#економічне обгрунтування системи
сівозмін та екологічна збалансованість земле#
користування.

Крім того, потребує необхідності проведен#
ня тактичного аналізу складових земельно#ре#
сурсного потенціалу підприємства, що перед#
бачає аналіз впливу оточуючого середовища на
розвиток господарюючих суб'єктів, аналіз так#
тичних управлінських рішень та аналіз безпо#
середньо ефективності реалізації тактичних
рішень.

Після проведення аналізу необхідною є роз#
робка екологічної програми, що деталізує шля#
хи вирішення поставлених завдань на основі
задоволення соціально#економічних потреб
при мінімальних на це витратах у рамках відпо#
відних категорій земель за цільовим призначен#
ням.

Екологічна програма має сприяти дотри#
манню умов сталого землекористування, захи#
сту прав землевласників та землекористувачів,
створенню умов щодо залучення інвестицій у
землекористування, підвищенню життєвого
добробуту населення та ефективному викори#
станню наявного виробничого потенціалу.

У процесі ведення діяльності на землі необ#
хідним є дотримання таких, на нашу думку,
цілей екоменеджменту, як збільшення вироб#
ництва продукції та цій основі ефективне ви#
користання наявного виробничого потенціалу;
виробництво екологічно чистих продуктів хар#
чування, що передбачає розвиток системи при#
родо# та землеохоронних заходів; забезпечен#
ня бездефіцитного балансу гумусу в грунті на
основі визначення оптимальної системи
сівозмін та збільшення прибутку за рахунок
мінімізації витрат на основі використання ре#
сурсоощадних технологій.

З метою забезпечення злагодженої еколо#
го#економічної діяльності на землі є необхід#
ність впровадження окремих аспектів екологі#
зації діяльності. Вважаємо, що зазначені аспек#
ти доцільно класифікувати за такими прикмет#
никовими ознаками:

— інформаційна, що передбачає створення
єдиної інформаційної бази, запровадження
сучасних інформаційних технологій, інформа#
ційна підтримка засад екологізації землекори#
стування;

— політико#правова, спрямована на забез#
печення в дію програм розвитку земельних
відносин та створення надійної та ефективної
системи розробки нормативно#правових актів
у сфері екологізації землекористування;

— еколого#економічна, що передбачає вра#
хування грунтово#кліматичних особливостей,
оптимізацію структури посівних площ, надійне
фінансове забезпечення та належний рівень
організації підприємництва;
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— інноваційна, яка б сприяла врахуванню
внутрішньогалузевих та міжгалузевих відно#
син, враховувала б земельно#ресурсну динамі#
ку розселення та особливості розвитку продук#
тивних сил на землі, передбачала бюджетну
підтримку сільгоспвиробників та дотримання
умов пріоритетності збереження довкілля та
відтворення родючості грунтів, забезпечення
збалансованості економічно доцільного та еко#
логічно безпечного рівня віддачі земельних ре#
сурсів, удосконалення регіонального підходу
на основі врахування регіональних відміннос#
тей певних територій використання земель з
урахуванням конкретних місцевих умов, які
властиві певній території чи регіону.

Задля впровадження дієвої системи екоме#
неджменту потребує необхідності розробка
відповідних методів, таких як правові, що пе#
редбачають дотримання законодавчої та нор#
мативної бази, дотримання наказів, розпоряд#
жень, вказівок та інструкцій; екологічні, які
спрямовані на забезпечення охорони довкілля
та передбачають проведення екологічного
аудиту і несення відповідальності за порушен#
ня екологічних нормативів; ринкові, що спря#
мовані на врахування попиту і пропозиції на

ринку, передбачення контрактів на закупівлю
продукції, забезпечення контролю над моно#
польними ринками; економічні, що передбача#
ють ефективну дію бюджетно#податкової, гро#
шово#кредитної та витратно#цінової політики;
соціальні, які спрямовані на дотримання умов
сприяння зайнятості населення та забезпечен#
ня його соціального захисту; протекціоністські,
що передбачають впровадження державних
дотацій, фінансування науково#дослідних
робіт та дотримання квот і ліцензій.

Завершальним етапом формування кон#
цепції екоменеджменту в практиці суб'єктів
господарювання на землі є порівняльна оцін#
ка відхилень фактичного стану об'єкта еколо#
гічного менеджменту від його ідеального ста#
ну на основі порівняння екологічних аспектів,
що передбачають функціонування об'єкта
щодо вимог екологічного законодавства та ви#
рішення екологічних завдань, а також прове#
дення екологічного аудиту з метою перевірки
того, як вирішуються поставлені землекорис#
тувачем завдання та чи призводить функціо#
нування системи екологічного менеджменту
до покращення екологічних показників діяль#
ності.

Рис. 1. Алгоритм впровадження концепції екоменеджменту
в практику управління земельними ресурсами

Джерело: сформовано автором.
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Проаналізований вище алгоритм впровад#
ження концепції екоменеджменту в практику
управління земельними ресурсами зображено
на рисунку 1.

Треба зауважити, що ідеальний стан, до
якого прагне суб'єкт екологічного менеджмен#
ту, має передбачати пошук ефективних на#
прямів проведення екологічної політики та оп#
рацювання парадигми екологізації, основні
положення якої представлено так: розробка
теоретико#методологічної та методичної бази
екологізації; узгодженість локальних реформ
з процесом екологізації в країні; активізація
інноваційної діяльності та підвищення інвести#
ційної активності в екологізації господарської
діяльності.

Екологічний підхід є необхідною передумо#
вою розвитку землекористування країни, оскіль#
ки він формуватиме екологічну свідомість зем#
левласників та землекористувачів, стимулюва#
тиме розвиток і впровадження в сферу земле#
користування ресурсоощадливих, екологобез#
печних технологій.

У нашому випадку центральна ідея терміну
"екологічний підхід" базується на принципах
екології людини та екології землекористуван#
ня, що на відміну від всіх інших наукових на#
прямів екології, котрі вивчають взаємодію су#
спільства з природою, включає глибокі знання
еконології на основі системного підходу. Роз#
виваючи думку під цим кутом зору, відзначи#
мо, що у теоретичному контексті екологічний
підхід у землекористуванні як об'єкт пізнання
включає в себе такі взаємопов'язані елементи:
формування екологічної свідомості на основі
теоретичних знань, екологізація управління,
екологізація виробництва, екологізація спожи#
вача і, сформована на основі цього, екологіза#
ція стилю життя.

Виходячи з основних положень теорії сис#
тем, окремі частини або компоненти моделі
процесу екологічного підходу були визначені
на засадах дослідження причин поглиблення
екологічних негараздів в землекористуванні.

Вищерозвинуте теоретичне визначення сут#
ності процесу екологічного підходу в землеко#
ристуванні свідчить про те, що потрібно пере#
ходити до принципово нової парадигми розвит#
ку інноваційного землекористування, його еко#
логізації як основної умови сталого розвитку
екосистеми.

Варто додати, що інтеграція екологічних
напрямів діяльності у загальну систему менед#
жменту призведе до ефективного впроваджен#
ня системи екологічного менеджменту та за#
безпечити підвищення ефективності загалом.

Концепція екоменеджменту в практиці
управління земельними ресурсами має як тео#
ретичне, так і практичне значення. В умовах
запровадження антикризового плану розвит#
ку економіки екологічний менеджмент покли#
каний давати конкретні рекомендації з раціо#
нальних шляхів використання земельних ре#
сурсів на основі екобезпечного підходу.

 Екологічний менеджмент повинен сприяти
сталому еколого#економічному розвитку, який
припускає відмову від парадигми екстенсивно#
го економічного зростання, яка базувалась на
умовах необмеженості можливостей природ#
но#ресурсного потенціалу до самовідновлення.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У процесі дослідження встановлено, що ос#

новними завданнями екоменеджменту в прак#
тиці суб'єктів господарювання на землі є біз#
нес#планування екологічної діяльності, об#
грунтування політики екологізації, гармоніза#
ція виробництва для досягнення ефективності
землекористування.

Основними орієнтирами концепції екоме#
неджменту є створення передумов еколого#
економічної ефективності використання орних
земель, еколого#економічне обгрунтування
системи сівозмін та екологічна збалансованість
землекористування.

Основними цілями екоменеджменту є збіль#
шення виробництва продукції та цій основі
ефективне використання наявного виробничо#
го потенціалу; виробництво екологічно чистих
продуктів харчування; забезпечення бездефі#
цитного балансу гумусу в грунті.

Інформаційні, політико#правові, еколого#
економічні та інноваційні аспекти екологізації
діяльності на землі сприятимуть впроваджен#
ню перспективних технологій використання
землі, виконанню ефективних управлінських
рішень, загалом дадуть змогу підвищити ефек#
тивність використання земельних ресурсів у
практиці суб'єктів господарювання на землі з
одночасним збереженням природно#ресурсно#
го потенціалу.

Впровадження в дію системи екоменедж#
менту на землі потребує розробки та впровад#
ження правових, екологічних, ринкових, еко#
номічних, соціальних та протекціоністських
методів.

Екологічний підхід до ведення виробницт#
ва в системі менеджменту землевласників та
землекористувачі має включати в себе такі
взаємопов'язані елементи, як проведення еко#
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логічної політики та опрацювання парадигми
екологізації, узгодженість локальних реформ
з процесом екологізації в країні, активізація
інноваційної діяльності та підвищення інвести#
ційної активності в екологізації господарської
діяльності.

Основне практичне значення системи еко#
менеджменту полягає в тому, що він має дава#
ти конкретні рекомендації з раціональних
шляхів використання земельних ресурсів на
основі екобезпечного підходу.

Перспективи подальших досліджень мають
базуватись на впровадженні елементів гори#
зонтальної диверсифікації виробництва в рам#
ках об'єднаних територіальних громад на землі.
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FORMATION OF A MODERN MODEL OF BUDGET MANAGEMENT

Бюджетний менеджмент є важливим інструментом державного регулювання діяльністю органів влади. ВідповідR
но до проведеного аналізу, можна побачити, що на сьогодні варто виокремлювати такі види бюджетного забезпеченR
ня як: інформаційне, організаційне, методичне, регуляторне. Держава реалізує політику бюджетного менеджменту
за допомогою органів управління. Між представницькими, загальнодержавними та органами оперативного управR
ління існує тісний взаємозв'язок. Бюджетна система як "сукупність державного бюджету і місцевих бюджетів" має
більший індекс прозорості. Але недостатня транспарентність бюджетного процесу не є виключно вітчизняною проR
блемою. Радою керівників МВФ схвалено один з дванадцяти міжнародно визнаних фінансових стандартів R Кодекс
належної практики забезпечення прозорості в бюджетноRподатковій сфері. Науковою новизною є запропоновані
напрями посилення публічності та прозорості механізму функціонування, через творення моделі "Громадського
бюджету" та формування партиципаторного бюджетування для всієї системи державних фінансів в Україні.

Budgetary management is an important instrument of state regulation of the activity of the authorities. The analysis
confirmed that today it is necessary to identify such types of budget support as: information, organizational, methodical,
regulatory. The budget management system should include the following components: planning, accounting, reporting,
control, budgetary support. The state implements the budget management policy with the help of governing bodies,
which is formed in the figure. There is a close relationship between representative, national, and governing bodies. The
budget system, as "the aggregate of the state budget and local budgets", has a higher transparency index. But lack of
transparency in the budget process is not only a Ukrainian problem. It exists in other countries. The IMF Board of
Governors has approved one of twelve internationally recognized financial standards. This is the Code of Good Practice
for Budgetary Transparency. According to the 2016 Budget Openness Index, Ukraine ranked 19th in 94 countries. In
doing so, it outstripped all other CIS countries and Georgia, as well as some European Union member states. The main
claim of the International Budget Partnership for Ukraine is the lack of a soRcalled civic budget, that is, the government's
explanations for the articles on revenues and expenditures in a clear form. Therefore, "The ideal model of budgetary
management, envisages adherence to the rules of formation and execution of the budget on the basis of generally accepted
principles, which correspond to the values of a democratic and rule of law, civil society, market economy. The concept of
"civic budget" is related to the fact that its basic conceptual provisions are formed as a result of active participation of
individual citizens and independent public organizations through wide discussion and submission of relevant proposals
or comments. And the final version of the project is uploaded to the Internet in a generalized way. In Ukraine, the process
of budgeting for participation has begun since 2015. The scientific novelty is to propose ways of enhancing publicity and
transparency of the mechanism of functioning, through the creation of a model of "Public budget" and the formation of
participatory budgeting for the whole system of public finances in Ukraine.

Ключові слова: бюджетній менеджмент, органи управління, транспарентність бюджету,
бюджетне партнерство, модель бюджетного менеджменту, громадський бюджет.

Key words: budget management, governing bodies, budget transparency, budget partnership, budget
management model, public budget.

кціонування її бюджетної системи. Акумульо#
вані нею фінансові ресурси, за визначенням,
повинні бути спрямовані на задоволення по#
треб усього суспільства та окремих його тери#
торіально обумовлених складових. Проте не#
достатньо висока, часто неочевидна ефек#
тивність використання бюджетних ресурсів в
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Україні висуває завдання по#
ліпшення функціонування си#
стеми бюджетного менедж#
менту загалом та вдосконален#
ня механізму дії окремих її
елементів. Одним з таких по#
тенційно дієвих заходів є за#
безпечення прозорості влад#
них рішень, які приймаються на
всіх етапах планування та ви#
конання державного бюджету.
Але, незважаючи на проход#
ження бюджетною системою
України різних етапів свого
становлення та розвитку, пи#
тання прозорості та ефектив#
ності бюджетного процесу, залишається гос#
трим і актуальним [2; 4].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Огляд наукових досліджень і публікацій

підтверджує, що в Україні зростає інтерес уче#
них до теоретичних і практичних проблем реа#
лізації бюджетного процесу. На необхідність
повного та своєчасного розкриття інформації
про стан формування та використання фінан#
сових ресурсів суспільства неодноразово звер#
тали увагу такі вітчизняні науковці, як Дем'я#
нишина В.Г., Кириленко О.П., Михайленко С.А.,
Бак Н.А., Боярко І.М., Дехтяр Н.А., Ковальчук
Д.Є., Якубова С.П. Проблематику партисипа#
тивного бюджетування у своїх працях до#
сліджували такі вчені, як: Булеца Н.В., Писа#
ренко В.П.

Однак залишаються невирішеними акту#
альні питання формування повноцінного меха#
нізму бюджетного процесу та відповідного об#
грунтування можливостей розширення досту#
пу громадськості до бюджетної інформації.

МЕТА СТАТТІ
Автор має на меті поглибити зміст поняття

бюджетного менеджменту в сучасних мовах та
визначити на основі зарубіжного досвіду, яка
модель бюджетного менеджменту можлива для
використання в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Головною метою бюджетного менеджмен#
ту є забезпечення ефективного та результатив#
ного управління фінансовими ресурсами в бюд#
жетній сфері. Бюджетний менеджмент є досить
молодою галуззю економічної науки, яка бур#

хливо розвивається. Він представляє складну,
багаторівневу систему (рис. 1). Крім органів
управління, до системи бюджетного менедж#
менту входять такі складові: планування, облік,
звітність, контроль, бюджетне забезпечення
(рис. 1).

Усі ці складові тісно взаємопов'язані між
собою в бюджетному процесі, кожна відіграє
вкрай вагоме місце, адже виконати бюджет
означає сформувати його бездефіцитну дохід#
ну частину (забезпечити надходження податків
та платежів, згідно з чинним законодавством),
про — фінансувати ефективно видатки, затвер#
джені в бюджеті, забезпечити результативне
управління фінансовими ресурсами в бюд#
жетній сфері [1].

Відповідно до рисунка 1, можна побачити,
що на сьогодні варто виокремлювати такі види
бюджетного забезпечення: інформаційне,
організаційне, методичне, регуляторне. Як вид#
но з рис. 1, держава реалізує політику бюджет#
ного менеджменту за допомогою органів управ#
ління. Між представницькими, загальнодер#
жавними та органами оперативного управлін#
ня існує тісний взаємозв'язок. Вважаємо, що в
залежності від ролі та функцій варто виокре#
мити три групи органів, які здійснюють бюд#
жетний менеджмент (рис. 2): представницькі;
загальнодержавні; органи оперативного управ#
ління.

Управління державними фінансами не є са#
моціллю, а виступає обов'язковим елементом
регуляторної системи, мета якої полягає у
своєчасному виявленні відхилень від прийнятих
стандартів, порушень принципів законності,
ефективності, доцільності, що дозволяло б у
кожному конкретному випадку винести від#
повідні корективи, посилити відповідальність
уповноважених осіб, отримати відшкодування
збитків та перешкодити або, принаймні, усклад#
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забезпечення 

Рис. 1. Компонентна модель бюджетного менеджменту

Джерело: сформовано автором на основі [2; 8].
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нити повторення виявлених порушень у май#
бутньому [15].

На основі узагальнення наведених визна#
чень можна запропонувати визначення бюд#
жетного менеджменту як системи розробки та
реалізації управлінських рішень у процесі фор#
мування й використання централізованих гро#
шових ресурсів (коштів) держави та її терито#
ріально#адміністративних одиниць. Бюджетний
менеджмент включає бюджетне прогнозуван#
ня, планування, обгрунтування проекту бюд#
жету різних рівнів, розгляд поданих проектів,
їх доопрацювання, затвердження, внесення
змін до затверджених бюджетів, виконання
бюджету, моніторинг, аналіз, звітування. У
процесі бюджетного менеджменту відбуваєть#
ся формування (проектування, розгляд i за#
твердження) та виконання бюджету, контроль
бюджетної дисципліни, а також підготовка,
розгляд i затвердження звіту про виконання.

Перед наукою постало питання узагальнен#
ня моделей бюджетного менеджменту, які ма#
ють грунтуватися на певних загальних принци#
пах. "Ідеальна модель бюджетного менеджмен#
ту, передбачає дотримання правил формуван#
ня та виконання бюджету на основі загально#
прийнятих принципів, які відповідають цінно#
стям демократичної i правової держави, гро#
мадянського суспільства, ринкової економіки
[4; 16].

На жаль, сьогодні в Україні сформувався,
низький рівень інституціональної довіри до та#
ких складових, як держава (уряд і місцеві орга#
ни влади) та бізнес, а засоби масової інфор#
мації, часто підконтрольні державі, бізнесові
або їх взаємозалежним олігархічним не інсти#
туціональним об'єднанням, не виключається їх
безвідповідальна поведінка стосовно майбут#
нього, що зумовить повторення кризи, а також
хижацьке використання природних і суспіль#
них ресурсів шляхом обману.

Справедливо буде відмітити, що недостат#
ня транспарентність бюджетного процесу не є
виключно вітчизняною проблемою. Схвалений
Радою керівників МВФ один з дванадцяти
міжнародно визнаних фінансових стандартів —
Кодекс належної практики забезпечення про#
зорості в бюджетно#податковій сфері [17].

З урахуванням його положень Міжнарод#
не бюджетне партнерство, засноване 1997 року,
ініціювало оцінку Індексу відкритості бюдже#
ту. Він визначає, чи уряд надає доступ суспіль#
ству до восьми основних бюджетних доку#
ментів і чи вони є зрозумілими, своєчасними та
корисними. Ці документи — бюджетна декла#
рація, проект бюджету, бюджет, бюджет для
громадян, квартальні звіти про виконання бюд#
жету, піврічний звіт, річний звіт і звіт про аудит.
За Індексом відкритості бюджету у 2016 р. Ук#
раїна посіла доволі високе 19#те місце у вибірці
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Державні адміністрації, 
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Рис. 2. Організаційна структура бюджетного менеджменту

Джерело: складено автором на основі [3; 10].
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з 94 країн. Водночас вона випередила всі інші
країни СНД і Грузію, а також деякі країни —
члени Європейського Союзу. Оцінка України
зросла з 55 балів у 2008 р. до 62 балів у 2016 р.,
здебільшого за рахунок публікації інформації
про проект бюджету [17].

Крім того, як було зазначено в огляді, уряд
України публікував протягом року бюджетні
звіти, які відповідають міжнародним стандар#
там [11]. Цей показник виявився більшим за
середню оцінку в 43 бали для всіх досліджува#
них країн, проте нижчий за показник сусідніх
країн, зокрема Болгарії, Польщі, Росії, Словач#
чини та Чеської Республіки [13].

Основною претензією Міжнародного бюд#
жетного партнерства до України є відсутність
так званого громадянського бюджету, тобто
роз'яснень уряду щодо статей за доходами і
видатками у зрозумілій формі. Поняття "гро#
мадянський бюджет" пов'язане з тим, що його
основні концептуальні положення формують#
ся в результаті активної участі окремих грома#
дян і незалежних громадських організацій шля#
хом широкого обговорення і надання відповід#
них пропозицій або зауважень. А остаточний
варіант проекту викладається в мережу Інтер#
нет в узагальненому вигляді.

У всьому світі, близько 1500 муніципалітетів
використовують технологію бюджету участі.
Однак цей механізм зазнав вагомих змін у
різних країнах з огляду на національні особ#
ливості бюджетного процесу [8].

Найбільший бюджет участі в історії це бюд#
жет Парижу, який було впроваджено в 2014 ро#
ку. Загалом, протягом 2014—2020 років гро#
мадський бюджет міста становитиме 500 млн
євро, тобто 5% бюджету розвитку Парижу [8].

Для України найкращим прикладом, на
нашу думку, може слугувати застосування
партиципаторного бюджетування у Польщі, де
його прийнято називати "громадським бюдже#
том" [13]. На кінець 2016 року в Польщі понад
180 міст запровадили партиципаторні бюдже#
ти. На формування бюджету участі було виді#
лено від 40 млн PLN до 58 млн PLN, що у відсот#
ковому співвідношенні до міського бюджету
становить від 0,002% до 3,403% відповідно.
Участь мешканців в процесі голосування скла#
дає від 2% до 40% [2].

В Україні процес створення бюджету участі
розпочався з 2015 р. Так, за підтримки фундації
українсько#польського партнерства ПАУСІ
наприкінці 2015 року бюджет участі запрова#
дили Черкаси, Полтава та Чернігів [12], а зго#
дом долучились інші великі міста України. За#
стосування учасницького механізму майже

всіма обласними центрами та великою кіль#
кістю невеликих міст свідчить про високий за#
пит як громадськості, так і місцевого самовря#
дування, на запровадження інструментів де#
мократії [5].

Однак проблематика активізації грома#
дянської ініціативи в бюджетному процесі, роз#
витку її форм і методів потребує удосконален#
ня. Виявлені труднощі у сфері забезпечення
публічності й транспарентності бюджетного
процесу об'єктивно потребують вжиття дієвих
заходів, спрямованих на їх подолання. Ще в
січні 2011 року Кабінетом Міністрів України
було підготовлено проект Концепції Держав#
ної цільової програми створення та розвитку
інтегрованої інформаційно#аналітичної систе#
ми "Прозорий бюджет", п'ятий (останній) етап
реалізації якої передбачав своїм кінцевим тер#
міном другий квартал 2013 року [14].

На жаль, концепція так і залишилася про#
ектом. Подібна участь, ймовірно, очікує і на
проект закону "Про відкритість використання
публічних коштів", внесений до Верховної Ради
України групою народних депутатів у травні
2013 року [14]. Крім того, реалізація таких за#
конодавчо#нормативних документів потребує,
як передбачали їхні автори, належного фінан#
сово#матеріального забезпечення. Так, фінан#
сування заходів, пов'язаних зі створенням і
розвитком інтегрованої інформаційно#аналі#
тичної системи "Прозорий бюджет", передба#
ченої вищезгаданою концепцією, потребувало
50,0 млн грн (у поточних цінах 2011 року) [14].

ВИСНОВКИ
На основі узагальнення наведених визна#

чень можна запропонувати визначення бюд#
жетного менеджменту як системи розробки та
реалізації управлінських рішень у процесі фор#
мування й використання централізованих гро#
шових ресурсів (коштів) держави та її терито#
ріально#адміністративних одиниць. "Ідеальна
модель бюджетного менеджменту, передбачає
дотримання правил формування та виконання
бюджету на основі загально#прийнятих прин#
ципів, які відповідають цінностям демократич#
ної i правової держави, громадянського су#
спільства, ринкової економіки.

На жаль, сьогодні в Україні сформувався,
низький рівень інституціональної довіри до та#
ких складових, як держава (уряд і місцеві орга#
ни влади) та бізнес, а засоби масової інфор#
мації, котрі мають високий рівень довіри, дуже
часто підконтрольні державі, бізнесові або їх
взаємозалежним олігархічним не інституціо#
нальним об'єднанням, не виключається їх без#
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відповідальна поведінка стосовно майбутньо#
го.

Бюджетування за участі громадян є новим
механізмом, запровадження якого в Україні, на
нашу думку, призведе до підвищення прозо#
рості управління державними фінансами та
посилить ефективність діяльності органів вла#
ди.

Оцінка стану реалізації принципу публіч#
ності та прозорості в бюджетному менедж#
менті України дозволяє зробити такі висновки:

1. Зміст принципу публічності та прозорості
в тексті Бюджетного кодексу України доціль#
но редагувати, сформулювавши його як прин#
цип бюджетного процесу, а не принцип бюд#
жетної системи України; водночас необхідно
конкретизувати способи його практичної реа#
лізації.

2. Повноцінна реалізація принципу публіч#
ності та прозорості бюджетного процесу спри#
ятиме підвищенню рівня довіри громадян до
органів влади різних рівнів, що є одним з чин#
ників успішної реалізації державної соціально#
економічної політики, а також поглиблювати#
ме демократичні засади формування й розвит#
ку українського суспільства.

3. Бюджетна інформація для абсолютної
більшості зацікавлених суб'єктів залишається
в Україні недоступною, недохідливою, несвоє#
часною, неповною, що зумовило погіршення
положення України в міжнародному рейтингу
за Індексом відкритості бюджету.

4. Поліпшення транспарентності бюджет#
ного процесу можливо досягнути за допомо#
гою вжиття запропонованих вище заходів. Їх
реалізація слугуватиме не тільки підвищенню
якості бюджетного процесу та результатив#
ності бюджетного менеджменту, але й налагод#
женню гармонійних суспільних відносин.

Водночас залишається актуальним завдан#
ня напрацювання подальших напрямків поси#
лення публічності та прозорості механізму
функціонування всієї системи державних
фінансів в Україні.
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THE METHODOLOGICAL BASIS OF THE STUDY OF THE FUNCTIONING OF THE TOURIST
INDUSTRY

У статті проаналізовано методологічні засади функціонування туристичної галузі. Доведено, що специфіка фунR
кціонування суб'єктів господарювання в даній сфері обумовлена як самою природою туристичного бізнесу, так і
неоднорідністю складових даної індустрії. Обгрунтовано необхідність врахування сучасних особливостей функціоR
нування туристичного бізнесу під час оцінювання його ефективності. Зазначається факт трансформації у методичR
них підходах щодо дослідження перспектив розвитку туристичного бізнесу як системи елементів у масштабі окремої
галузі, так і в якості складової національного та глобального економічного простору. Виникає необхідність аналізу
сучасного стану та подальших перспектив використання інформаційних ресурсів стосовно цього напрямку, а також
вивчення впливу факторів на формування належного інформаційного забезпечення розвитку туристичного бізнесу.
Доведено роль глобалізаційної та інформаційної складових у процесі сучасного розвитку туристичної галузі. СфорR
мульовано властивості здійснення туристичного бізнесу в умовах постіндустріальної інформаційної економічної
моделі.

The article analyzes the methodological bases of tourism industry functioning. It is proved that the specificity of
functioning of economic entities in this field is due both to the nature of the tourism business and the heterogeneity of the
components of the industry. The necessity to take into account the modern features of the functioning of the tourism
business in assessing its effectiveness is substantiated. The fact of transformation in methodical approaches to research
the prospects of tourism business development as a system of elements in the scale of a particular industry, and as a
component of national and global economic space is noted.

Analyzing the specifics of the provision of tourist services, especially in the recreational sphere, it should be noted
the need to assess the risks of the functioning of business structures in a multiRethnic society. The very nature of this type
of business involves introducing consumers to various aspects of the life of other nations and nationalities (culture,
history, life, etc.).

Noting the specifics of the functioning of the subjects of the tourism industry in modern conditions, the nature of the
influence of the relevant factors on the organization of economic activity and its competitiveness, we introduce the
definition of "postRindustrial tourism". The term "postRindustrial tourism" means tourism activity, the development of
which is the use of information resources as a basic factor of production.

The following properties of tourism business realization in the conditions of postRindustrial information economic
model are distinguished: possibility of withdrawal from the use of unique natural resources as a means of obtaining a
profit; creativity as an organizational and technological basis for the implementation of postRindustrial tourism in all its
manifestations; formation of the communication network as a factor of its competitive functioning; staffing as a means
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов важливою складовою на#

ціональної економіки є туристична галузь.
Активізація глобалізаційних трендів, посилен#
ня ролі громад у соціально#економічних проце#
сах посилює значущість усіх складових даного
напряму господарської діяльності (міжнарод#
ний туризм, регіональний зелений туризм тощо).
Водночас слід відзначити недостатній рівень
методичного та методологічного забезпечення
процесу дослідження функціонування вітчизня#
ного туризму. Такі обставини обумовлюють ак#
туальність обраної теми дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Слід відзначити, що теоретичні та практичні
аспекти розвитку туристичної галузі знайшли
своє відображення в працях Л.В. Забуранної,
С.В. Кальченко, В.А. Квартальнова, І.М. Пово#
рознюка та ін. Водночас, на нашу думку, потре#
бують подальшого вивчення теоретичні та ме#
тодичні аспекти дослідження функціонування
туристичної галузі в умовах сучасних макро#
економічних трендів.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідження методологічних

аспектів розвитку національного туристично#
го бізнесу з урахуванням наявних макроеконо#
мічних трендів.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналізуючи методологічні засади вивчення

туристичної діяльності, слід відзначити, що
поняття "метод", "методика", а також дефіні#
ція "методологія" в науковій літературі роз#
глядається з декількох позицій.

Так, філософський словник визначає термін
"метод" як спосіб досягнення цілі, певним чи#
ном упорядкована діяльність. Водночас метод
як засіб пізнання є способом відтворення у мис#
ленні предмету дослідження. Вказується також
на нерозривний зв'язок методу та теорії [14].

Академічний тлумачний словник ідентифі#
кує цю дефініцію одночасно як спосіб пізнан#
ня явищ природи та суспільного життя, а та#

of ensuring effective activity; the socioReconomic importance of the tourism industry as a component of the status of a
developed state. The role of globalization and information components in the process of modern development of tourism
industry is proved.

Ключові слова: туризм, глобалізація, постіндустріальне суспільство, конкурентоспроA
можність, методологія.

Key words: tourism, globalization, postAindustrial society, competitiveness, methodology.

кож прийом або система прийомів, що засто#
совується в якій#небудь галузі діяльності [12]

Таким чином, у загальному виразі поняття
"метод" можна трактувати як певну сукупність
дій, яка підпорядкована заздалегідь встанов#
леній меті і передбачає (в тій чи іншій мірі) про#
цес пізнання об'єктивної дійсності. В цьому
аспекті ототожнення категорій "методика", "ме#
тодичний підхід" виключно з науковою діяльні#
стю, на нашу думку, є недоречним, оскільки за
сучасних умов суттєво змінилися підходи щодо
здійснення господарської діяльності загалом та
вимоги до кадрового складу зокрема. Епоха ря#
дових виконавців фордівського конвеєру скінчи#
лася, а економічна модель, яка характерна для
розвинених країн світу, базується на принципах
ефективного використання інформаційних ре#
сурсів і передбачає вміння ефективно застосо#
вувати прийоми (методи) їх обробки. В цьому
аспекті ми переходимо до розгляду дефініції
"методологія", причому по даному питанню
існують дві основних точки зору.

Так, зокрема О.В. Руденко, визначаючи по#
няття "методологія", вказує на два основних
значення: по#перше, це — система певних пра#
вил, принципів і операцій, що застосовуються
у тій чи іншій сфері діяльності (в науці, політиці,
мистецтві тощо); по#друге, це — вчення про цю
систему, загальна теорія метода [11].

І.С. Добронравова розглядає термін "мето#
дологія науки" в двох аспектах: як учення про
науковий метод пізнання або систему наукових
принципів, на основі яких базується досліджен#
ня та здійснюється вибір засобів, прийомів і
методів пізнання, а також як теоретична осно#
ва деяких спеціальних, часткових прийомів і
засобів наукового пізнання [9].

Філософський словник визначає термін "ме#
тодологія" в таких аспектах: сукупність пізна#
вальних засобів, методів, прийомів, які викори#
стовуються в будь#якій науці, або галузь знань,
що досліджує засоби, передумови та принци#
пи організації пізнавальної і практично#транс#
формуючої діяльності [12].

В.І. Зацерковний, І.В. Тішаєв та В.К. Деми#
дов розділяють категорії методологія науки та
методологія пізнання. На їхню думку, мето#
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дологія науки (від грецьк.
μεθοδολογία  — вчення про спо#
соби) — це система методоло#
гічних і методичних принципів
і прийомів, операцій і форм по#
будови наукового знання. До
загальнонаукової методології
слід віднести системний підхід,
застосування якого потребує
кожний об'єкт наукового дос#
лідження. Сутність його поля#
гає у комплексному дослід#
жені великих і складних об'єк#
тів (систем), дослідженні їх як
єдиного цілого з узгодженим
функціонуванням усіх еле#
ментів і частин. Для конкрет#
них наук методологія пізнання
(дослідження) є сукупністю
методів і засобів, спрямованих
на вирішення поставлених про#
блем. Методологія — це кон#
цептуальний виклад мети,
змісту, методів дослідження,
які забезпечують отримання максимально
об'єктивної, точної, систематизованої інфор#
мації про процеси та явища [7].

В.Д. Бакуменко, В.М. Князєв, Ю.П. Сурмін
пропонують "прагматичне" розуміння категорії
"методологія". Воно включає в себе не лише
філософські підходи, постулати та принципи,
але й найзагальніші або найважливіші з точки
зору теми окремого дослідження теорії се#
реднього рівня, відповідно до яких формуєть#
ся поняттєвий апарат, окреслюється його пред#
мет і місце серед інших досліджень [8].

Як бачимо, методологія як поняття, з одно#
го боку, є більш широким, ніж термін "метод".
Водночас певне об'єднання різних методів або
їх наукове обгрунтування передбачає підпо#
рядкування заздалегідь визначеній меті або на#
уковому підходу щодо розуміння сутності про#
цесу накопичення і подальшого використання
інформаційних ресурсів. Це обумовлює засто#
сування специфічних прийомів та наявність
відповідної концептуальної бази.

Так, І.С. Добронравова пропонує таку ме#
тодологічну класифікацію способів науково#
го пізнання (табл. 1). Слід відзначити, що фак#
тична реалізація положень тією чи іншої нау#
кової школи досить часто інтегрується в інші
сфери суспільного життя (культура, освіта,
бізнес), оскільки ідеї, які закладені в її осно#
ву, відображають проблеми сучасності та
відповідають загальним соціально#економіч#
ним трендам.

Таким чином, ми бачимо, що специфіка ме#
тодології дослідження певного процесу або
явища обумовлюється не тільки самою сутні#
стю об'єкта, а й поставленими завданнями, ви#
рішення яких здійснюється в процесі обробки
відповідного інформаційного матеріалу. В цьо#
му аспекті слід відмітити, що методологічні
принципи вивчення господарської діяльності в
туристичному бізнесі мають принципові від#
мінності порівняно із аналогічними процесами
в системі натурального виробництва, сфери
послуг, фінансової діяльності тощо.

Їхня специфіка обумовлена як самою при#
родою туристичного бізнесу, так і неоднорід#
ністю складових даної індустрії. Прийнято ви#
діляти такі елементи: виробництво послуг, ком#
плектація туристичної продукції, реалізація ту#
ристичної продукції та забезпечення спожи#
вання туристичної продукції. До основних
суб'єктів туристичного бізнесу відносять ви#
робників туристичного продукту, які надають
послуги в тому числі із розміщенням клієнтів;
туристичних операторів та агентів; підприєм#
ства харчування, торгівлі та дозвілля; підприє#
мства, що надають послуги в сфері транспор#
ту, комунікацій та реклами [2].

З одного боку, усі наведені суб'єкти під#
приємницької діяльності суттєво відрізняють#
ся один від одного за характером роботи із
клієнтами, сутністю надання послуги, мате#
ріально#технічним забезпеченням тощо. Водно#
час слід відмітити, що ізольованість у системі

Таблиця 1. Методологічна класифікація способів наукового
пізнання

Джерело: Узагальнення автора на основі [9].

№ Різновид Сутність Представники 
1 Консервативна 

методологія 
Орієнтована на збереження та зміцнення 
системи знань 

О. Шпенглер, Е. Нікіш, 
Е. Юнг 

2 Утопічна 
методологія 

Передбачає втілення ідеальних ідей на 
практиці 

Т. Мор, Ш. Фур’є,  
Р. Оуен 

3 Еклектична 
методологія 

Передбачає можливість запозичень в інші 
види діяльності людей 

В. Дайс, Ф. Фельенр,  
О. Бекетов 

4 Діалектична 
методологія 

Постійний характер розвитку всього 
сущого 

Г. Гегель, К. Маркс,  
Ф. Енгельс, В. Ленін,  
Ж.-П. Сартр 

5 Раціоналістична 
методологія 

Всебічна раціональність пізнавального 
процесу 

Б. Спіноза, Р. Декарт,  
Г. Лейбніц, Е. Кант 

6 Позитивістська 
методологія 

Операціоналізацію пізнання та його 
підпорядкування реальному практичному 
ефекту 

О. Конт, Д. Міль,  
Е. Мах, А. Пуанкаре,  
Б. Расел 

7 Модерністська 
методологія 

Розглядає необхідність оновлення 
класичного раціоналізму новим 
раціоналізмом 

К. Фідлер,  
Дж.Е. Міллер,  
В. Джеймс 

8 Системна 
методологія 

Грунтується на системних уявленнях 
пізнаваного і використанні системних 
методів дослідження 

О. Богданов,  
Г. Саймон,  
П. Друкер, А. Чандлер 

9 Кібернетична 
методологія 

розгляд пізнаваного із формальних 
позицій шляхом застосування кількісних 
моделей 

Н. Вінер, Абгарян,  
М. Амосов, В. Глушков 

10 Постмодерніст-
ська методологія 

формується на основних постулатах 
філософії постмодернізму 

Р. Панвіц, Ж. Дерріді, 
Ж. Батай, М. Фуко 
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туристичного бізнесу є практично неможли#
вою. Галузева та організаційно#правова дивер#
сифікація є об'єктивною необхідністю, формою
реакції "невидимої руки ринку" на ускладнення
господарських відносин другої половини ХХ ст.
Запорукою конкурентоспроможного функці#
онування туристичних утворень є організацій#
на відповідність глобальним трендам, характер#
ним для провідних економік.

Слід відзначити, що сучасні економічні про#
цеси в розвинених країнах світу за характером
своєї дії принципово відрізняються від анало#
гічної ситуації періоду початку другої полови#
ни ХХ ст. Зокрема суттєво посилилося значен#
ня нематеріальної інформаційної складової
господарської діяльності, підвищилися вимоги
до найманих працівників щодо необхідності
самостійного творчого підходу під час вирішен#
ня поставлених завдань.

Як зазначав Д. Белл, нова інформаційна ера
базується не на механічній техніці, а на "інте#
лектуальній технології", що дозволяє говори#
ти про новий принцип суспільної організації та
соціальних змін… Це також підвищує зна#
чущість ідеї глобалізації, концепцію, яка доко#
рінно відрізняється від сучасних уявлень про
міжнародну економіку, і ставить перед кожною
державою зовсім інші проблеми" [1].

Як бачимо, ключовими словами, які визна#
чають сучасну господарську модель, є "глоба#
лізація" та "інформація". Швидкість обміну
створеним інформаційним продуктом за умов
відкритості економічного простору, з одного
боку, стимулює до прискорення темпів підприє#
мницької діяльності, а в той же час практично
нівелює значення властивості "рідкість" для
головного фактора постіндустріальної систе#
ми. Цей фактор виробництва принципово
змінює натурально#речову структуру вироб#
ничо#господарського процесу. Так, зокрема
В. Іноземцев виділяє наступні властивості
інформаційної економіки

1. Витіснення матеріальних компонентів го#
тового продукту інформаційними складовими.

2. Неможливость вичерпання інформацій#
ного ресурсу.

3. Здешевлення інформаційного продукту.
4. Можливість ведення економічної діяль#

ності в інформаційному бізнесі без значних
початкових капітальних затрат.

5. Поява на базі використання високих тех#
нологій комплексу галузей, які поєднують про#
цес матеріального виробництва та надання по#
слуг [4].

Зазначені обставини передбачають певні
трансформації у методичних підходах щодо

дослідження перспектив розвитку туристично#
го бізнесу як системи елементів у масштабі ок#
ремої галузі, так і в якості складової національ#
ного та глобального економічного простору.
Виникає необхідність аналізу сучасного стану
та подальших перспектив використання інфор#
маційних ресурсів стосовно даного напрямку,
а також вивчення впливу факторів на форму#
вання належного інформаційного забезпечен#
ня розвитку туристичного бізнесу.

Аналізуючи специфіку надання туристич#
них послуг, особливо в рекреаційній сфері, слід
відмітити необхідність оцінювання ризиків
функціонування бізнес#структур у поліетніч#
ному суспільстві. Сама природа цього виду
бізнесу передбачає ознайомлення споживачів
із різними аспектами життєдіяльності інших
націй та народностей (культура, історія, побут
тощо).

Водночас необхідно відмітити, що ідея
мультикультурного європеїзованого світу,
анонсована на початку ХХІ ст., себе не ви#
правдала. Цей факт свого часу була вимушена
визнати А. Меркель, яка у 2010 році відверто
заявила, звертаючись до потенційних мігрантів:
"Ті, хто хоче стати частиною нашого суспіль#
ства, повинні не тільки дотримуватися наших
законів, а й розмовляти нашою мовою [10]. В
цьому аспекті особливу увагу привертає до себе
процес цивілізаційної протидії, який, в тій чи
іншій мірі, виражається через демонстрацію
досягнень соціальних інститутів, а також сис#
теми соціальних послуг (зокрема туризма).

Руйнівний процес зіткнення індустріальної
та постіндустріальної цивілізаційних моделей,
його негативний вплив детально проаналізував
Е. Тофлер. Він, зокрема, відмічав "багато що в
новій цивілізації суперечить старій традиційній
індустріальній цивілізації… Третя хвиля несе з
собою властивий їй новий лад життя, заснова#
ний на різноманітних поновлюваних джерелах
енергії;… на нових не#нуклеарних сім'ях; на
новій структурі, яку можна б назвати "елект#
ронним котеджем"; на радикально змінених
школах і об'єднаннях майбутнього… Ця нова
цивілізація, оскільки вона протистоїть старій,
буде перекидати бюрократію, зменшувати роль
національної держави, сприяти зростанню на#
півавтономних економік... Це — цивілізація зі
своїм власним уявленням про світ, зі своїми
власними способами використання часу, про#
стору, логіки і причинності" [13].

Слід особливо відмітити перспективи авто#
номізації соціально#економічного життя су#
спільства, можливості формування регіональ#
них та місцевих господарських центрів, меш#
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канці яких є не тільки найманими працівника#
ми або споживачами виробленої продукції. В
умовах постіндустріальної моделі вони створю#
ють формальні або неформальні інститути, че#
рез які здатні захищати свої інтереси. Врахо#
вуючи полі етнічний аспект функціонування
туристичної діяльності, на нашу думку, слід
приділяти увагу впливу на ринкову кон'юнкту#
ру морально#психологічних та культурних
факторів. Зокрема доцільно розглядати мож#
ливість рейтингової оцінки регіонів в якості по#
тенційних об'єктів для надання спектру турис#
тичних послуг та небезпеки негативного сприй#
няття того чи іншого виду серед населення.

Відмічаючи специфіку функціонування
суб'єктів туристичної індустрії за сучасних
умов, характер впливу відповідних факторів на
організацію здійснення господарської діяль#
ності та її конкурентоспроможність, ми вводи#
мо дефініцію "постіндустріальний туризм".

Під терміном "постіндустріальний туризм"
розуміється туристична діяльність, в основі
розвитку якої знаходиться використання
інформаційних ресурсів як базового фактору
виробництва.

Нами виділяються наступні властивості
здійснення туристичного бізнесу в умовах по#
стіндустріальної інформаційної економічної
моделі.

1. Можливість відходу від використання
унікальних природних ресурсів як засобу отри#
мання надприбутку. Масовість туристичного
бізнесу, його орієнтація на споживача із се#
реднім рівнем освіти знижує рівень привабли#
вості ексклюзивних природних та культурних
пам'яток, оскільки "середній споживач" не#
спроможний відповідним чином матеріально
оцінити художній рівень або натуральну красу
об'єкта. Переважна більшість клієнтів віддає
перевагу зовнішнім ефектам, намагаючись у
процесі рекреації максимально абстрагувати#
ся від активної розумової діяльності в умовах
агресивного конкурентного середовища.

2. Креативність як організаційна і технолог#
ічна основа здійснення постіндустріального ту#
ризму у всіх його проявах. Епоха високих тех#
нологій дозволяє за допомогою комп'ютерних
програм здійснити планування підприємницької
діяльності, максимально наближуючи її до при#
родно#кліматичних умов, специфіки рельєфу та
наявної матеріальної бази. В цьому аспекті
підвищуються вимоги до наявності творчих
здібностей серед керівного персоналу туристич#
них об'єктів, необхідність пошуку нових форм
роботи з клієнтами, створення раніше невідомих
видів туристичної продукції тощо.

3. Формування комунікаційної мережі як
фактору свого конкурентоспроможного фун#
кціонування. За сучасних умов тривале існуван#
ня будь#якої складової туристичної індустрії є
неможливим в стані ізоляції. Незалежно від
організаційно#правової або галузевої диферен#
ціації, відповідний суб'єкт господарювання зо#
бов'язаний бути активним учасником спеціалі#
зованої інформаційної мережі. В її межах
відбувається пошук потенційних клієнтів та
бізнес#партнерів, здійснюється моніторинг си#
туації на ринку тощо. Особливої значущості
набуває спроможність формувати власний
інформаційний простір, враховуючи не#
обхідність здійснювати господарську діяль#
ність у глобальному відкритому бізнес#середо#
вищі.

4. Кадрове забезпечення як засіб забезпе#
чення ефективної діяльності. Проблема підго#
товки кваліфікованих фахівців є однією з най#
важливіших для будь#якої складової підприє#
мницького середовища, що функціонує згідно
принципів інформаційної економіки. Більше
того, за сучасних умов представники відповід#
ної господарюючої одиниці мають приймати
активну участь у цьому процесі, особливо на
стадії практичної адаптації отриманих теоре#
тичних та методичних знань до реалії конкрет#
ної бізнес#структури. Також питання взаємодії
із регіональними науково#навчальними центра#
ми мають входити до переліку постійних зав#
дань фірм, які займаються туристичною діяль#
ністю в різних сферах.

5. Соціально#економічна значущість тури#
стичної індустрії як складова статусу розвине#
ної держави. З одного боку, для переважної
більшості країн світу ця галузь, навіть у формі
потужної індустрії, є лише одним з бюджето#
формуючих факторів. Водночас слід відмітити,
що розвиток туризму сприяє залученню в краї#
ну іноземців, що, в свою чергу, дозволяє фор#
мувати імідж держави, базуючись на думці
світової спільноти. Більше того, відкритість за
умов глобалізації є невід'ємною складовою
провідних країн світу.

ВИСНОВКИ
У статті досліджено методологічні засади

функціонування туристичної галузі. Доведено
необхідність врахування сучасних особливос#
тей функціонування туристичного бізнесу під
час оцінки його ефективності. Обгрунтовано
роль глобалізаційної та інформаційної складо#
вих у процесі сучасного розвитку туристичної
галузі. Сформульовано властивості здійснен#
ня туристичного бізнесу в умовах постіндуст#
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ріальної інформаційної економічної моделі,
зокрема можливість відходу від використання
природних ресурсів, соціально#економічна зна#
чущість туризму тощо.
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FINANCIAL AND ECONOMIC SUPPORT FOR AGRICULTURE: SPECIFICS OF ORGANIC
PRODUCTION

У статті розкриваються сутнісні ознаки фінансовоRекономічної підтримки сільського господарства в умовах
поглиблення децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування. Встановлено, що фінансовоRекономічна
підтримка сільськогосподарського виробництва має поєднувати як фінансові інструменти, так і методи організаційR
ного та консультативного забезпечення процесів розвитку суб'єктів аграрного підприємництва, що дасть можливість
більш ефективно використати ресурси публічних фінансових фондів для розширеного відтворення ресурсноRвиробR
ничого потенціалу сільського господарства. На основі аналізу динаміки видатків Зведеного бюджету України за 2007—
2018 рр. на підтримку сільського господарства визначено, що незважаючи на зростання номінальної величини обR
сягів фінансування потреб сільського господарства, реального збільшення асигнувань на підтримку сільськогоспоR
дарських товаровиробників не відбулося. Встановлено, що суми видатків місцевих бюджетів на сільське господарR
ство в умовах поглиблення децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування зростають уповільненими
темпами, що не дає можливості забезпечити результативне відродження стратегічно важливих для територіальних
громад видів сільськогосподарського виробництва. Обгрунтовано, що пріоритетним напрямом фінансування видатків
місцевих бюджетів на сільське господарство має стати бюджетна підтримка виробників органічної сільськогоспоR
дарської сировини та переробноRхарчових виробництв, які забезпечують виробництво екологічно безпечних харчоR
вих продуктів. Встановлено, що збільшення обсягів бюджетного фінансування виробників органічної сільськогоспоR
дарської продукції дасть можливість отримати конкурентні переваги навіть за умови дефіциту родючих орних зеR
мель та відсутності цілісних земельних масивів. Доведено, що найвищого рівня результативності підтримка місцевиR
ми бюджетами виробників органічної сільськогосподарської продукції досягне за умови, коли органи місцевого саR
моврядування будуть забезпечувати інтеграцію суб'єктів органічного землеробства та скотарства з переробноRхарR
човими виробництвами, які здійснюють переробку органічної сільськогосподарської сировини, на основі угод пубR
лічноRприватного партнерства. Визначено, що ефективна бюджетна підтримка проектів введення додаткових поR
тужностей органічного сільськогосподарського виробництва дасть можливість зміцнити сектор малого та середньоR
го аграрного підприємництва і сформувати передумови для підвищення рівня господарської самодостатності сільських
територіальних громад.

The article reveals the essential features of financial and economic support for agriculture in the conditions of
deepening decentralization of power and local government reform. It is established that financial and economic support
for agricultural production should combine both financial instruments and methods of organizational and advisory
support for the development of agricultural business entities, which will make it possible to more effectively use the
resources of public financial funds for expanded reproduction of the resource and production potential of agriculture.
Based on the analysis of the dynamics of expenditures of the Consolidated budget of Ukraine for 2007R2018 for support of
agriculture, it was determined that despite the increase in the nominal amount of funding for agricultural needs, there
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Сільське господарство відзначається прий#
нятним рівнем капіталізації та конкурентосп#
роможності за умови наявності ефективної
системи фінансово#економічної підтримки, яка
охоплює як прямі, так і непрямі методи. Базо#
вим елементом такої підтримки виступає су#
купність інструментів державної фінансової
підтримки виробників сільськогосподарської
продукції у формі дотацій та іншого роду ви#
плат, які дають можливість усунути рецидиви
хронічної збитковості окремих видів сільсько#
господарських виробництв, які водночас ві#
діграють вагому роль у забезпеченні комплек#
сності ведення сільського господарства та
ефективному використанні агроресурсного
потенціалу. Особливої ваги в останні роки на#
буває вирішення проблеми фінансово#еконо#
мічної підтримки органічних сільськогоспо#
дарських виробництв (органічне землеробство,
органічне скотарство, екологічно чисті пере#
робно#харчові виробництва, які працюють на
основі використання органічної сільськогоспо#
дарської сировини), оскільки саме органічна
сільськогосподарська продукція може забезпе#
чити українським товаровиробникам конку#
рентні переваги на окремих сегментах світово#
го ринку продовольства. Доцільною є саме
фінансово#економічна підтримка, а не суто
фінансова. Тобто використання відповідних
фінансових методів та інструментів підтримки

was no real increase in allocations for support of agricultural producers. It is established that the amount of local budget
expenditures on agriculture in the context of deepening decentralization and reform of local selfRgovernment grow at a
slower pace, which makes it impossible to ensure the effective revival of strategically important for local communities of
agricultural production. It is proved that the priority direction of financing the expenditures of local budgets on agriculture
should be budget support for producers of organic agricultural raw materials and food processing production, ensuring
the production of environmentally safe food products. It is established that increasing the volume of budget financing
for producers of organic agricultural products will make it possible to obtain competitive advantages even in conditions
of a shortage of fertile arable land and the lack of complete landmasses. It is proved that the highest level of effectiveness
of local budget support for producers of organic agricultural products will be achieved if local governments ensure the
integration of organic farming and cattle breeding entities with food processing industries that process organic agricultural
raw materials, based on publicRprivate partnership agreements. It is determined that effective budget support for projects
to introduce additional capacities of organic agricultural production will make it possible to strengthen the sector of
small and mediumRsized agricultural entrepreneurship and create prerequisites for increasing the level of economic selfR
sufficiency of rural territorial communities.

Ключові слова: фінансовоAекономічна підтримка, місцеві бюджети, аграрне підприємницA
тво, органічна сільськогосподарська продукція, угода публічноAприватного партнерства, оргаA
нічне землеробство.

Key words: financial and economic support, local budgets, agricultural entrepreneurship, organic
agricultural products, public and private partnership agreement, organic farming.

виробників органічної сільськогосподарської
продукції має доповнюватися комплексом за#
ходів, які надають належне організаційне та
консультативне супроводження впроваджен#
ню сучасних методів і технологій виробництва
органічної сільськогосподарської сировини та
екологізації функціонування переробно#хар#
чових виробництв. Важливого значення набу#
ває також надання необхідної інформації ви#
робникам органічної сільськогосподарської
продукції про наявність відповідних державних
фінансових преференцій для виробників цієї
продукції у відповідності з передовою практи#
кою стимулювання введення додаткових по#
тужностей по виробництву продукції, яка за
своїми характеристиками відповідає євро#
пейським стандартам та регламентам якості і
безпечності продукції продовольства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сільське господарство в нашій країні ві#
діграє роль чи не основної структуроутворю#
ючої ланки національної економіки, особливо
в останні роки, коли господарський комплекс
охопили процеси деіндустріалізації і Україна
перетворюється з індустріально#аграрної в
аграрно#індустріальну державу. Такі тренди
детермінують і спектр методів фінансово#еко#
номічної підтримки сільськогосподарських то#
варовиробників, щоб максимальною мірою за#
безпечити ефективне використання агроресур#
сного потенціалу. У вітчизняній науковій літе#
ратурі має місце значне розмаїття підходів
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щодо вибору форм, методів та інструментів
фінансово#економічної підтримки виробників
сільськогосподарської продукції, особливо
органічної.

С. Онисько та М. Кіц переконані, що дер#
жавна підтримка й фінансування сільського
господарства повинні орієнтуватися на вико#
нання таких завдань: 1) соціальний розвиток
села (створення умов для сталого розвитку
сільських територій, поліпшення житлових
умов, підвищення рівня газифікації будинків,
організація соціальної та інженерної інфра#
структури); 2) стимулювання збільшення ви#
робництва сільськогосподарської продукції,
забезпечення прискореного розвитку пріори#
тетних галузей сільського господарства, зрос#
тання частки племінної худоби та площ, які за#
сівають елітним насінням, до науково обгрун#
тованих норм, вирівнювання диспропорцій у аг#
ропродовольчому секторі через підтримку ви#
робництв, що мають потенційні ринкові пере#
ваги; 3) розвиток конкуренції на сільськогос#
подарському ринку, вжиття заходів зі сприян#
ня виходу підприємств АПК регіону на продо#
вольчі ринки інших регіонів; 4) розвиток вироб#
ничої інфраструктури агропромислового ком#
плексу з метою підвищення ефективності
міжгалузевих зв'язків; 5) упровадження сучас#
них технологій в аграрній сфері; 6) посилення
фінансової стійкості сільського господарства
за рахунок надання субсидій на відшкодуван#
ня частки витрат на сплату процентів за інвес#
тиційними й короткостроковими кредитами і на
страхування посівів сільськогосподарських
культур [6]. Підхід С. Онисько та М. Кіц перед#
бачає розгляд фінансово#економічної підтрим#
ки сільського господарства як базової детер#
мінанти не лише розширеного відтворення ре#
сурсно#виробничого потенціалу аграрної сфе#
ри, а й як необхідної передумови соціально#
економічного піднесення села в цілому. Також
заслуговує на увагу їх пропозиція щодо того,
що фінансово#економічна підтримка сільсько#
го господарства має усувати диспропорції в
аграрному секторі та забезпечувати макси#
мальне сприяння розвитку найбільш перспек#
тивних ланок сільськогосподарського вироб#
ництва.

Доцільність поєднання фінансових, зокре#
ма фіскально#бюджетних, інструментів з
організаційно#адміністративними обгрунтову#
ють М. Латинін та О. Заскалкіна, які різнови#
дами державної підтримки сільського госпо#
дарства розглядають цінове регулювання, суб#
сидії і дотації на придбання ресурсів, фінансо#
во#кредитну бюджетну підтримку, спеціалізо#

вані державні програми та проекти. Особливу
увагу вони приділяють необхідності підтрим#
ки малих та середніх форм аграрного підприє#
мництва, говорячи про те, що дрібні підприєм#
ства досі не спроможні розширювати і модер#
нізувати власне виробництво [4].

Найбільш системно до ідентифікації ме#
тодів та інструментів фінансово#економічної
підтримки сільського господарства з огляду на
позитивний іноземний досвід підійшов С. По#
номаренко. На його думку, основними фінан#
совими інструментами підтримки сільськогос#
подарських товаровиробників виступають:
прямі субсидії на закупівлю елітних сортів на#
сіння; експортні субсидії; компенсація втрат від
стихійних лих; субсидії на розвиток виробни#
чої інфраструктури; компенсація витрат (час#
тини витрат) виробника у зв'язку з ростом цін
на електроенергію, паливно#мастильні мате#
ріали; компенсація витрат (частини витрат)
виробникам добрив та засобів захисту рослин;
компенсація частини витрат по страхуванню.
До інструментів зовнішньої політики він відно#
сить: квотування або ліцензування; сертифіка#
ція імпорту; ветеринарні, санітарні, фіто#сані#
тарні норми. Інструментами контролю та мо#
ніторингу, на його думку, виступають: кон#
троль за оборотом землі; обстеження грунтів;
контроль за фінансовим оздоровленням під#
приємств АПК; моніторинг організації та фун#
кціонування мережі оптових товарних бірж і
продовольчих ринків; контроль за надходжен#
ням і використанням генетично змінених про#
дуктів харчування й компонентів для їхнього
виробництва [7]. Запропонована С. Пономарен#
ко структуризація інструментів фінансово#еко#
номічної підтримки сільськогосподарських то#
варовиробників повною мірою підтверджує не#
обхідність поєднання фінансових інструментів
підтримки з адміністративними, що забезпечує
доповнення стимулів відповідними методами кон#
тролю, а це дасть можливість упереджувати пре#
цеденти нераціонального та нееквівалентного ви#
користання державної фінансової допомоги.

Незважаючи на багатоманітність підходів
до вибору інструментів фінансово#економічної
підтримки сільського господарства, які розгля#
даються в працях вітчизняних вчених, недо#
статньо обгрунтованими слід вважати напря#
ми та методи підтримки виробництв, що перед#
бачають виробництво органічної сільськогос#
подарської сировини та її переробку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз динаміки бюджетних

видатків на підтримку сільського господарства
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та визначення базових орієнтирів фінансово#
економічної підтримки сільського господар#
ства з конкретизацією методів та інструментів
стимулювання введення додаткових потужно#
стей в органічному сільськогосподарському
виробництві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основу фінансово#економічної підтримки
сільського господарства складають видатки
публічних фінансових фондів. Саме бюджетне
фінансування суб'єктів аграрного підприєм#
ництва має закласти необхідні стимули для на#
рощення потужностей у сільськогосподарсько#
му виробництві. Бюджетна підтримка сільсько#
го господарства передбачає фінансування ви#
датків Зведеного бюджету України на підтрим#
ку окремих видів сільськогосподарського ви#
робництва шляхом застосування як прямих, так
і непрямих методів. За період 2007—2018 роки
в динаміці видатків Зведеного бюджету Украї#
ни на підтримку сільського господарства у но#
мінальному вираженні висхідний тренд спосте#
рігався лише у 2017—2018 рр. (рис. 1). Зокрема,
у 2007 р. на підтримку сільського господарства
зі Зведеного бюджету України було спря#
мовано 7,5 млрд грн, у 2010 р. — 6,7 млрд грн, у
2013 р. — 6,9 млрд грн, у 2016 р. — 5,5 млрд грн,
у 2018 р. — 13,4 млрд грн. Номінальне зростан#

ня видатків на підтримку сільського господар#
ства, які були профінансовані зі Зведеного бюд#
жету України, водночас не супроводжувалося
реальним зростанням фінансових асигнувань,
спрямованих на підтримку сільського госпо#
дарства. Це підтверджує динаміка видатків Зве#
деного бюджету України на сільське господар#
ство у порівняних цінах 2006 року.

Сума видатків Зведеного бюджету України
на сільське господарство у порівняних цінах
2006 року розраховувалася шляхом ділення но#
мінальної величини видатків на кумулятивний
індекс цін виробників, що давало можливість
усунути механічний вплив інфляційно#деваль#
ваційних коливань. Так, у 2007 р. сума видатків
Зведеного бюджету України на сільське гос#
подарство у порівняних цінах 2006 р. складала
6,1 млрд грн, у 2010 р. — 3,3 млрд грн, у 2013 р. —
2,8 млрд грн, у 2016 р. — 1,02 млрд грн, у 2018 р. —
1,8 млрд грн. Тобто у 2018 р. порівняно з 2007 р.
реальний обсяг видатків Зведеного бюджету
України на підтримку сільського господарства
скоротився більш ніж у 3 рази, що пов'язано з
відсутністю належної індексації суми цих ви#
датків у зв'язку з високими темпами девальвації
національної грошової одиниці.

Реальне зменшення фінансової підтримки
державою суб'єктів аграрного підприємницт#
ва призвело до посилення сировинної спрямо#
ваності вітчизняного аграрного експорту і по#
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Рис. 1. Видатки Зведеного бюджету України на сільське господарство

Джерело: розраховано за даними Державної казначейської служби України.
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глибило перекоси в структурі національного
АПК. Найбільш проблемні моменти розшире#
ного відтворення ресурсно#виробничого по#
тенціалу сільськогосподарського виробництва,
особливо галузі тваринництва, ще більше по#
глибилися і знизили рівень комплексності ви#
користання наявного агроресурсного потенц#
іалу.

У 2007—2014 рр. питома вага державного
бюджету в загальних видатках Зведеного бюд#
жету України на підтримку сільськогоспо#

дарського виробництва коливалася в інтервалі
97,8—99,0%. Поглиблення процесів децентра#
лізації влади та реформи місцевого самовряду#
вання підвищили питому вагу місцевих бюд#
жетів у загальній величині публічних видатків
на підтримку сільськогосподарського вироб#
ництва, що автоматично означало зменшення
частки головного кошторису країни в структурі
цих видатків. Зокрема, питома вага держаного
бюджету у загальних видатках Зведеного бюд#
жету України на сільське господарство у 2015—
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Рис. 2. Видатки Державного бюджету України на сільське господарство

Джерело: розраховано за даними Державної казначейської служби України.
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Джерело: розраховано за даними Державної казначейської служби України.
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2018 рр. коливалася в інтервалі 74,4—84,9 %
(рис. 2).

Враховуючи задекларовані державою пріо#
ритети поглиблення децентралізаційних про#
цесів та створення самодостатніх у фінансово#
му та господарському відношенні територіаль#
них громад, питома вага місцевих бюджетів у
загальних публічних видатках на підтримку
сільськогосподарського виробництва має знач#
но зрости, особливо за умови передачі значних
площ сільськогосподарських земель державної
власності поза межами населених пунктів у
власність територіальних громад.

У 2007—2014 рр. у динаміці видатків місце#
вих бюджетів на сільське господарство не спо#
стерігалося чітко вираженого висхідного трен#
ду, що пов'язано з відсутністю можливостей у
бюджетів територіальних громад, особливо
громад базового рівня, фінансувати проекти
розширеного відтворення сільськогосподарсь#
кого виробництва. Зокрема у 2007 р. з місцевих
бюджетів на підтримку сільського господар#
ства було профінансовано видатків на суму
74,2 млн грн, у 2010 р. — 115,3 млн грн, у 2014
р. — 109,4 млн грн. У 2015—2018 рр. відбулося
значне збільшення видатків на підтримку
сільського господарства, профінансованих за
рахунок місцевих бюджетів. Зокрема, у 2015 р.
величина видатків склала 1,3 млрд грн, у 2017
р. — 1,8 млрд грн, а у 2018 р. — 3,3 млрд грн
(рис. 3).

Незважаючи на те, що у 2015—2018 рр. ви#
датки місцевих бюджетів на підтримку
сільськогосподарського виробництва порівня#
но з 2007—2014 рр. виросли на декілька по#
рядків, так і не відбулося якісного покращення
підтримки зі сторони територіальних громад
проектів нарощення ресурсно#виробничого
потенціалу сільськогосподарського виробниц#
тва. Саме бюджети територіальних громад, ви#
даткова частина яких має спрямовуватися на
покращення структури місцевого агропромис#
лового комплексу, мають фінансувати ті про#
екти сільськогосподарського виробництва, які
великою мірою задовольняють потреби місце#
вих аграрних ринків, мають найбільші конку#
рентні переваги на національному та міжнарод#
ному ринках, а також дадуть відповідний ку#
мулятивний ефект для розширеного відтворен#
ня ресурсно#виробничого потенціалу агарної
сфери локальних територій загалом.

Одним з основних пріоритетів збільшення
видатків місцевих бюджетів на підтримку
сільського господарства є органічне сільсько#
господарське виробництво, зокрема, органіч#
не землеробство, органічне скотарство та пе#

реробно#харчові виробництва, які працюють на
основі використання органічної сільськогоспо#
дарської сировини [1; 2].

Органічне виробництво — цілісна система
господарювання та виробництва харчових про#
дуктів, яка поєднує в собі найкращі практики з
огляду на збереження довкілля, рівень біоло#
гічного розмаїття, збереження природних ре#
сурсів, застосування високих стандартів вироб#
ництва, які відповідають якісним вимогам до
продуктів харчування. Зважаючи на потенціал
сільського господарства нашої держави, існує
невідкладна необхідність використання багато#
річного досвіду європейських країн щодо та#
кого екологічно, соціально та економічно до#
цільного напряму сільськогосподарської діяль#
ності, як органічне виробництво та його впро#
вадження в нашій країні [5].

Найчастіше під органічним сільським госпо#
дарством (виробництвом) розуміють, з одного
боку, систему обмежень при виробництві, яка
забороняє або значно обмежує використання
синтетичних комбінованих добрив, пестицидів,
регуляторів росту, ГМО, різних харчових до#
бавок тощо або ж систему управління (менед#
жменту) таким виробництвом, в основі якої є
запровадження енерго# та ресурсоощадливих
технологій з метою покращення стану довкіл#
ля, а з іншого боку, забезпечення потреб спо#
живчого попиту у натуральній, безпечній агро#
продовольчій продукції [3].

Саме органічне сільськогосподарське ви#
робництво здатне забезпечити підвищений
рівень капіталізації сільського господарства
навіть за умови відсутності великих земельних
масивів, які, як правило, є необхідною переду#
мовою ефективного ведення крупнотоварного
сільськогосподарського виробництва.

Як уже зазначалося на рівні територіальних
громад одним з основних пріоритетів підтрим#
ки сільськогосподарського виробництва є
органічне землеробство, органічне скотарство
та переробно#харчові виробництва, які працю#
ють на основі використання органічної
сільськогосподарської сировини. Місцеве са#
моврядування, як один з базових елементів сек#
тору публічного управління, має бути зорієн#
товане на підтримку виробників органічної
продукції. Це особливо є актуальним для
сільських територій Поліського та Карпатсько#
го економічних районів, де традиційно спосте#
рігається дефіцит орних земель, високою є
лісистість території і де мають місце масштабні
процеси самозаліснення малопродуктивних
сільськогосподарських угідь. Але, незважаю#
чи на такі ускладнені природно#ресурсні умо#
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ви ведення продуктивного сільськогосподарсь#
кого виробництва, бюджетна підтримка вироб#
ників органічної сільськогосподарської про#
дукції може сприяти розширеному відтворен#
ню місцевого АПК загалом.

Підтримка виробників органічної продукції
органами місцевого самоврядування має відбу#
ватися як шляхом використання прямих, так і
непрямих методів. До прямих методів відно#
сяться дотації, компенсації, цільове фінансу#
вання. Непрямими методами підтримки у
більшій мірі на загальнодержавному рівні вис#
тупають податкові пільги, здешевлення процен#
тних ставок за кредитні ресурси, лібералізація
митного режиму. На місцевому рівні найвищий
рівень ефективності у підтримці виробників
органічної сільськогосподарської продукції
буде досягнуто, якщо підтримка буде здійсню#
ватися на всіх фазах органічного агропродук#
тового ланцюга.

Зокрема має надаватися фінансова під#
тримка застосування екологобезпечних техно#
логій (технології грунтозахисного землероб#
ства, безполицевого обробітку грунту, сидерат#
них добрив, застосування комплексу меліора#
тивних заходів), щоб мінімізувати втрати сіль#
ськогосподарських товаровиробників, які
свідомо відмовляються від застосування міне#
ральних добрив, гербіцидів та пестицидів і тим
самим втрачають у врожайності сільськогоспо#
дарських культур. Також місцеві територіальні
громади мають використовувати відповідні
інструменти фінансово#економічної підтримки
виробників екологічно чистих харчових про#
дуктів на основі переробки органічної сільсько#
господарської сировини.

Важливою проблемою, що потребує вирі#
шення в найближчій перспективі, є переробка
вітчизняної органічної продукції. Тому для
України необхідним є розвиток відповідної
інфраструктури органічного ринку, збільшен#
ня кількості сертифікованих переробних під#
приємств, становлення та гармонізація відпо#
відного законодавства за міжнародними стан#
дартами, державна фінансова підтримка орга#
нічних виробників. Ефективний розвиток
органічного агровиробництва можливий на ос#
нові формування дієвого організаційно#еконо#
мічного механізму, що реалізується через взає#
модію правової, економічної та організаційної
складових. Ефективна взаємодія зазначених
елементів спрямована на підвищення конкурен#
тоспроможності виробників органічної сіль#
ськогосподарської продукції [8].

Не менш важливе значення має також фі#
нансово#економічна підтримка й процесів реа#

лізації органічної сільськогосподарської про#
дукції, зокрема в частині розбудови локальної
спеціалізованої логістично#складської інфра#
структури зберігання органічної продукції та
готових екологічно чистих харчових продуктів.
Об'єктом фінансово#економічної підтримки
повинна стати також розбудова мережі про#
давців екологічно чистої продукції, зокрема
спеціалізованих торгових точок та базарів.

Поряд з фінансовими інструментами орга#
ни місцевого самоврядування мають створюва#
ти інституціональні форми взаємодії із суб'єк#
тами аграрного підприємництва, які здійсню#
ють виробництво органічної сільськогоспо#
дарської продукції. Виходячи з того, що осо#
бисті селянські господарства, які не мають
значних площ сільськогосподарських угідь і не
можуть на рівних конкурувати із сільськогос#
подарськими підприємствами, органи місцево#
го самоврядування повинні надавати цим суб#
'єктам агарного підприємництва необхідну кон#
сультативну підтримку в частині створення за#
готівельно#збутових кооперативів, у межах
яких більш прискореними темпами можна
сформувати ресурсно#виробничі умови для ви#
робництва органічної сільськогосподарської
продукції.

Створення заготівельно#збутових коопера#
тивів забезпечить необхідну концентрацію ре#
сурсів та зусиль для впровадження технологій
органічного землеробства та скотарства, зок#
рема розвитку тваринництва на основі орга#
нічної кормової бази. Об'єднані територіальні
громади можуть забезпечувати також інтегра#
цію виробників органічної сільськогосподарсь#
кої сировини та переробно#харчових вироб#
ництв через укладання угод публічно#приват#
ного партнерства як на основі створення неста#
тутних об'єднань, так і на основі передачі прав
тимчасового користування земельними ділян#
ками та об'єктами інфраструктури тваринниць#
кої галузі.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

В умовах загострення конкуренції на гло#
бальних ринках сільськогосподарської сиро#
вини та продовольства вітчизняне сільськогос#
подарське виробництво має отримати належ#
ну фінансово#економічну підтримку для того,
щоб максимальною мірою використати знач#
ний агроресурсний потенціал. Фінансово#
економічна підтримка сільського господар#
ства є комплексом прямих та непрямих ме#
тодів фінансування сільськогосподарського
виробництва за рахунок джерел державного
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та місцевого бюджетів, а також надання не#
обхідного організаційного та консультаційно#
го забезпечення суб'єктам аграрного підприє#
мництва.

Найвищий рівень ефективності фінансово#
економічної підтримки досягається за умови
доповнення фінансових інструментів застосу#
ванням сучасних організаційно#правових
форм аграрного підприємництва, що дасть
можливість забезпечити максимально можли#
вий рівень результативності освоєння бюд#
жетних коштів. В умовах поглиблення децен#
тралізації влади та реформи місцевого само#
врядування підвищується актуальність надан#
ня фінансово#економічної підтримки суб#
'єктам аграрного підприємництва на місцево#
му рівні за рахунок бюджетів територіальних
громад.

Пріоритетним напрямом фінансової під#
тримки суб'єктів аграрного підприємництва за
рахунок місцевих бюджетів мають стати про#
екти нарощення потужностей у секторі вироб#
ництва органічної сільськогосподарської про#
дукції. Саме фінансова підтримка такого роду
проектів зміцнить конкурентні переваги
дрібних та середніх товаровиробників на аграр#
них ринках і створить ресурсну базу для вироб#
ництва екологічно безпечних харчових про#
дуктів.
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освоєння лісоресурсного потенціалу та упередження екологоRдеструктивних процесів у лісогосподарському виробR
ництві, яка охоплюватиме комплекс форм, методів та інструментів фінансування лісогосподарських та лісоохоронR
них проектів на основі залучення приватних інвестицій та фінансових ресурсів, акумульованих у результаті реаліR
зації угод державноRприватного партнерства. Обгрунтовано, що сучасний інструментарій фінансовоRекономічного
регулювання розширеного відтворення та нарощення лісоресурсного потенціалу має забезпечити диверсифікацію
методів, форм та джерел фінансування лісогосподарських заходів та процесів модернізації, реконструкції та технічR
ного переоснащення об'єктів лісогосподарської та лісоохоронної інфраструктури, які створять умови для збереR
ження та відтворення біорізноманіття лісів, особливо флористичних та фауністичних ресурсів. Встановлено, що
позитивним моментом у частині відтворення лісів та відповідно нарощення потенціалу біорізноманіття лісів необхіR
дно вважати відносно значне зростання в останні роки витрат на сприяння природному поновленню лісів, що кореR
лює з міжнародними пріоритетами поширення практики наближеного до природи лісівництва. Обгрунтовано, що
постійні лісокористувачі мають розширювати масштаби природного поновлення лісів, яке супроводжується найбільш
продуктивним відтворенням флористичних та фауністичних ресурсів, збільшуючи тим самим несировинні корисR
ності лісів і створюючи умови для охорони водозбірних басейнів та утримання органічних речовин. Доведено, що
передовий іноземний досвід, який передбачає створення у публічних бюджетах спеціальних фінансових фондів відтвоR
рення лісів та розвитку переробних сегментів лісового сектора національної економіки, має бути імплементований у
вітчизняну практику фінансовоRекономічного регулювання лісогосподарювання в тій частині, яка не суперечить баR
зовим принципам невиснажливого та збалансованого ведення лісового господарства. Встановлено, що передусім неR
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Нарощення потенціалу біорізноманіття лісів
за нинішніх умов, коли спостерігається гострий
дефіцит бюджетних коштів для потреб лісово#
го господарства, передусім державних лісогос#
подарських підприємств, які підпорядковані
Державному агентству лісових ресурсів Украї#
ни (ДАЛРУ), напряму пов'язане з формуванням
інструментарію фінансово#економічного регу#
лювання господарського освоєння та розшире#
ного відтворення лісоресурсного потенціалу.
Такий інструментарій має забезпечити диверси#
фікацію методів, форм та джерел фінансування
лісогосподарських заходів та процесів модер#
нізації, реконструкції та технічного переосна#
щення об'єктів лісогосподарської та лісоохо#
ронної інфраструктури, які створять умови для
збереження та відтворення біорізноманіття
лісів, особливо флористичних та фауністичних
ресурсів. Інструментарій фінансово#економіч#
ного регулювання нарощення потенціалу лісо#
вого біорізноманіття має передбачати су#
купність відповідних форм та методів фінансу#
вання видатків на садіння і висівання лісу і спри#
яння природному поновленню, на догляд за

обхідно поступово імплементувати досвід країн пострадянського та постсоціалістичного табору, які мають схожі з
Україною інституціональні передумови ведення лісового господарства і де в останні десятиріччя отримано проривні
результати у темпах та масштабах відтворення лісоресурсного потенціалу.

It is established that increasing the biodiversity of forests under conditions of total deficit in financing the needs of
the forestry requires the formation of a system of financial and economic regulation of economic development of forest
resources and the prevention of ecological and destructive processes in forestry production. They will cover the complex
of instruments based on attracting private investment and financial resources accumulated as a result implementation of
publicRprivate partnership agreements. It is proved that the modern tools of financial and economic regulation of expanded
reproduction and increase of forest resource potential should ensure the diversification of methods, forms and sources
of financing of forestry activities and processes of modernization, reconstruction and technical reRequipment of forest
and forest protection infrastructure that will create conditions for the conservation and reproduction of forest biodiversity,
especially floristic and faunal resources. It is established that a positive aspect in terms of forest reproduction and,
consequently, increasing the potential of forest biodiversity should be considered a relatively significant increase in
recent years in the cost of promoting natural regeneration of forests, which correlates with international priorities, the
spread of the practice of closeRtoRnature forestry. It is proved that permanent forest users should expand the scale of
natural regeneration of forests, which is accompanied by the most productive reproduction of floristic and faunal
resources, thereby increasing the nonRresource utility of forests and creating conditions for the protection of watersheds
and the content of organic substances. Proven advanced foreign experience, which provides for the establishment in the
public budgets of special funds for forest reproduction and development of processing segments of the forest sector of
the national economy, must be implemented in domestic practice in financial and economic regulation of forest
management in the part, which does not contradict the basic principles of sustainable forest management. It is established
that first it is necessary to gradually implement the experience of the countries of the postRsoviet and postRsocialist
camps, which have similar institutional prerequisites for forest management and where in recent decades breakthrough
results have been obtained in the rate and scale of reproduction of the resource potential.

Ключові слова: фінансовоAекономічне регулювання, біорізноманіття лісів, спеціальні
фінансові фонди, приватні інвестиції, імплементація, лісове господарство.

Key words: financial and economic regulation, forest biodiversity, special financial funds, private
investment, implementation, forestry.

мінералізованими смугами та протипожежними
розривами, здійснення лісопатологічних обсте#
жень, а також видатків на здійснення винищу#
вальних робіт в осередках шкідників і хвороб,
проведення моніторингу лісів, інвентаризації та
оцінки лісового фонду, проведення лісової сер#
тифікації. В частині забезпечення нарощення
фауністичної складової лісового біорізноманіт#
тя необхідно забезпечити залучення фінансових
ресурсів на проведення обліку диких тварин та
на мисливське упорядкування, а також на заго#
тівлю і викладку кормів для підгодівлі мисливсь#
ких тварин. Враховуючи надмірну звуженість
джерел фінансування проектів розширеного
відтворення біорізноманіття лісів, які мають
місце у вітчизняній практиці ведення лісового
господарства, важливого значення набуває ви#
рішення проблеми формування належних інсти#
туціональних передумов для імплементації у ре#
гуляторний механізм ведення лісового госпо#
дарства кращих іноземних практик фінансуван#
ня процесів господарського освоєння лісової
складової природного багатства України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Для формування ефективної вітчизняної
системи фінансово#економічного регулювання
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процесів нарощення біорізноманіття лісів важ#
ливого значення набуває вивчення передового
іноземного досвіду, щоб прискорити процеси
диверсифікації методів та інструментів фінан#
сування заходів по збереженню та розширено#
му відтворенню флористичної та фауністичної
складових біорізноманіття, що в підсумку спри#
ятиме зміцненню асиміляційної місткості тери#
торій та підвищить рівень капіталізації веден#
ня лісового господарства. Прикметною рисою
фінансово#економічного регулювання процесів
відтворення та відновлення лісів у Європі є те,
що державні дотації більшості країн Європи в
основному скеровані на приватних власників
лісу. В Латвії, Чехії, Литві, Естонії лісним за#
коном передбачені спеціальні механізми, які
забезпечують їм державну фінансову підтрим#
ку. В цих країнах лісові землі, які мають високе
охоронне значення, не є предметом реституції,
і держава надає пряму компенсацію їхнім ко#
лишнім власникам. Так, в Естонії держава ком#
пенсує витрати з охорони ключових біотопів
[1].

У США, незважаючи на відносно невелику
частку власності лісів, держава фінансує всі ро#
боти по боротьбі з лісовими пожежами, в тому
числі на засадах державно#приватного парт#
нерства, залучаючи ресурси бізнесу і приват#
них власників.

При державному фінансуванні лісогоспо#
дарських заходів в Канаді застосовується сис#
тема стратегічного управління лісами. Обсяг
виконуваних заходів і бюджетних коштів, що
спрямовуються на їх оплату, строго відповідає
цілям і завданням державної програми в галузі
лісового господарства. Тим самим досягаєть#
ся максимальна результативність використан#
ня бюджетних коштів. Доходи лісового госпо#
дарства Канади утворюються шляхом продажу
ліцензій на оренду лісових ділянок підприєм#
ницьким структурам. Власники ліцензій (лісо#
користувачі) вносять плату до бюджетів про#
вінцій.

Однак у Канаді в складі загального бюдже#
ту провінцій формується спеціальний "лісовий
бюджет", доходною частиною якого є попене#
ва плата. Кошти бюджету витрачаються на утри#
мання структур державного управління лісами
на всіх рівнях, інвентаризацію лісів, інженерне
забезпечення освоєння лісових ресурсів, нау#
кові дослідження, підтримку малого бізнесу в
лісовій сфері. Фінансування витрат в межах,
затверджених "лісовим бюджетом", проводить#
ся строго за кошторисами з дотриманням жор#
сткої фінансової дисципліни. Такий підхід доз#
воляє уникнути ризику нецільового викорис#

тання бюджетних коштів, а також забезпечити
максимальну результативність коштів, які вит#
рачаються на лісове господарство [4].

У сучасних умовах розвитку лісового ком#
плексу Білорусі відбувається зміна траєкторії
інституційного розвитку. Змінилася структура
доходів економічної діяльності установ. Завдя#
ки взаємопов'язаному, взаємозалежному фун#
кціонуванню лісогосподарських, лісозаготі#
вельних та деревообробних виробництв з'яви#
лася можливість стимулювання деяких груп
працівників, які здійснюють трудові функції в
важких умовах. Однак для формування відпо#
відної західноєвропейським реаліям корпора#
тивної або "мережевої", взаємообумовленої
внутрішньої структури лісового комплексу, що
включає лісове господарство та промисловість,
недостатньо тільки імпорту інституту підряд#
них відносин, здійсненого на основі накопиче#
ного зарубіжного досвіду [2].

Цікавим з точки зору часткової імплемен#
тації у вітчизняну практику фінансування про#
цесів нарощення потенціалу біорізноманіття
лісів є досвід Норвегії, де існує Лісовий трас#
товий фонд, в який лісовласники вносять від 4%
до 40% валової вартості реалізованої дереви#
ни після моменту продажу. Кошти фонду інве#
стуються на довгостроковій основі в будівниц#
тво лісових доріг і ведення лісового господар#
ства, а також в підвищення екологічної цінності
лісів. Рішення про величину внеску до Фонду
приймається кожним власником лісу само#
стійно, виходячи з його потреби в інвестиціях,
причому власник не отримує відсотки зі свого
внеску. Сума відсотків використовується для
покриття адміністративних витрат і фінансу#
вання проектів на регіональному та муніци#
пальному рівнях [3].

З викладеного вище слідує, що передова іно#
земна практика фінансування потреб лісового
господарства в частині збереження та відтво#
рення лісового біорізноманіття передбачає
широкий спектр форм, методів та інструментів
фінансового забезпечення лісогосподарського
виробництва, що дає можливості здійснювати
господарське освоєння лісоресурсного потен#
ціалу на основі принципів невиснажливості та
збалансованості, а також забезпечувати своє#
часне поповнення фінансових фондів для лісо#
відновлення та збільшення рівня лісистості те#
риторій.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз динаміки видатків

державних лісогосподарських підприємств на
заходи, які забезпечують розширене відтворен#
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ня та нарощення потенціалу біорізноманіття
лісів, а також упереджують руйнацію лісолан#
дшафтів та скорочення потенціалу фауністич#
них ресурсів і обгрунтування пріоритетів імпле#
ментації передового іноземного досвіду фінан#
сування лісового господарства у вітчизняну
модель фінансово#економічного регулювання
господарського освоєння лісоресурсного по#
тенціалу.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

ДОСЛІДЖЕННЯ
Нарощення потенціалу біорізноманіття

лісів прямо залежить від масштабів лісовіднов#
лення (відтворення лісів) як у місцях проведен#
ня суцільних рубок, так і на малопродуктивних
сільськогосподарських угіддях, що створює
територіальний базис розширення площі поши#
рення лісової рослинності та фауністичних ре#
сурсів. За період 1990—2017 рр. у динаміці лісо#
відновлення (відтворення лісів) висхідний тренд
спостерігався у 1990—2009 рр. У 2010—2015 рр.
спостерігалась низхідна тенденція стосовно
річних площ лісовідновлення (відтворення
лісів). Так, у 2015 р. порівняно з 2009 р. площа
лісовідновлення (відтворення лісів) знизилася
на 20,5 тис. га. Натомість в останні роки по#
рівняно з 90#ми та початком 2000#х років спос#
терігається збільшення річних площ переведен#

ня лісових культур у вкриті лісом землі. Так, у
2015 р. порівняно з 2005 р. річна площа переве#
дених лісових культур у вкриті лісом землі
збільшилася на 44,3 тис. га, порівняно з 2010 р. —
на 6 тис. га. У 2016 р. порівняно з 2015 р. площа
лісовідновлення (відтворення лісів) збіль#
шилася на 2,8 тис. га. Натомість площа переве#
дення лісових культур у вкриті лісом землі
зменшилася на 3,9 тис. га.

Покращення передумов для нарощення по#
тенціалу біорізноманіття лісів у середньостро#
ковій та довгостроковій перспективі слід очі#
кувати з огляду на стрімке зростання у 2013—
2018 рр. видатків на садіння та висівання лісу
(рис. 1). По цій статті витрат було профінансо#
вано заходи у 2013 році на суму 43,3 млн грн, у
2014 — на 44,0 млн грн, у 2018 році — на 106,5 млн
грн. Хоча для забезпечення реального збіль#
шення видатків по цій статті потрібен більш
прискорений ріст, оскільки у 2013—2018 рр. в
динаміці витрат на садіння і висівання лісу в по#
рівняних цінах 2012 року не спостерігається
висхідної тенденції (сума витрат на висівання
та садіння лісу у порівняних цінах розрахову#
валася шляхом ділення номінальної величини
витрат за відповідний рік на кумулятивний
індекс цін виробників). Зокрема у 2018 році по#
рівняно з 2013 роком витрати на садіння і висі#
вання лісу у порівняних цінах 2012 року змен#
шилися на 1,9 млн грн.

106,5

43,3 44,0

65,6

75,1

40,6
34,4

39,032,9
42,5

9066

4887

2708

1995

6697

2907
3065

1961

2020

3457

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2013 2014 2015 2016 2018

млн грн

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000
тис. грн

Садіння і висівання лісу, млн грн
Садіння і висівання лісу, в порівнянних цінах 2012 року, млн грн
Сприяння природному поновленню, тис. грн
Сприяння природному поновленню, в порівнянних цінах 2012 року, тис. грн

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Рис. 1. Витрати підприємств, які функціонують у системі ДАЛРУ,
на садіння і висівання лісу та сприяння природному поновленню
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Влаштування мінералізованих смуг, в порівняних цінах 2012 року, млн грн

Рис. 2. Витрати підприємств, які функціонують у системі ДАЛРУ, на догляд за
мінералізованими та протипожежними розривами та влаштування мінералізованих смуг

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

У контексті нарощення потенціалу лісово#
го біорізноманіття постійні лісокористувачі
мають розширювати масштаби природного по#
новлення лісів, яке супроводжується найбільш
продуктивним відтворенням флористичних та
фауністичних ресурсів, збільшуючи тим самим
несировинні корисності лісів і створюючи умо#
ви для охорони водозбірних басейнів та утри#
мання органічних речовин. Позитивним момен#
том в частині відтворення лісів та відповідно
нарощення потенціалу біорізноманіття лісів
необхідно вважати відносно значне зростання
в останні роки витрат на сприяння природно#
му поновленню, що корелює з міжнародними
пріоритетами поширення практики наближено#
го до природи лісівництва. Зокрема у 2013 році
сума витрат на сприяння природному понов#
ленню лісів становила 1,9 млн грн, у 2014 році —
2,7 млн грн, а у 2018 році — 9 млн грн. Тобто у
2018 році порівняно з 2013 роком номінальна
величина витрат на сприяння природному по#
новленню лісів збільшилася більш як у 4 рази.
Також у 2018 році порівняно з 2013 роком на
1,5 млн грн відбулося збільшення суми витрат
на сприяння природному поновленню лісів в
порівняних цінах 2012 року.

Позитивним моментом є номінальне зрос#
тання величини витрат на догляд за мінералі#
зованими смугами та протипожежними розри#
вами. Зростання витрат у 2013—2018 рр. у но#
мінальному вираженні також спостерігається
по статті — влаштування мінералізованих смуг

(рис. 2). Необхідно також забезпечити надійні
джерела фінансування для збільшення протяж#
ності створення протипожежних розривів,
мінералізованих смуг, а також доріг протипо#
жежного призначення.

За період 1995—2017 рр. не спостерігалося
висхідного чи низхідного тренду в динаміці об#
сягів згорілого і пошкодженого лісу на пні, а
також в динаміці обсягів згорілої і пошкодже#
ної заготовленої лісової продукції. Найбіль#
ший обсяг згорілого і пошкодженого лісу на пні
спостерігався у 2010 р. (343,8 тис. куб. м), у 2012 р.
(289,3 тис. куб. м) та у 2015 р. (170,7 тис. куб. м).
Натомість найбільші обсяги згорілої і пош#
кодженої лісової продукції спостерігалися у
2011 р. (2405 куб. м) та у 2015 р. (10387 куб. м).
Заготівля згорілої та пошкодженої лісової про#
дукції має супроводжуватися дотриманням
вимог стосовно збереження домінуючих видів
лісового біорізноманіття.

Це ж саме стосується і збору та утилізації
мертвої деревини, оскільки відсутність або
мала кількість мертвої деревини у лісі насправді
не є ознакою його стійкості проти дії природ#
них факторів та "екологічного здоров'я", як це
вважалось у лісівничій науці раніше, оскільки
такий ліс втрачає ознаки природності.

Поширення шкідників і хвороб у теперішніх
умовах є однією з основних загроз відтворен#
ню та збереженню біорізноманіття. Тому ваго#
мого значення набуває вчасне проведення лісо#
патологічних обстежень та проведення вини#
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щувальних робіт в осередках шкідників і хво#
роб, що вимагає відповідного фінансування цих
заходів. У 2013—2018 рр. у динаміці номіналь#
ної величини видатків на лісопатологічні обсте#
ження спостерігається висхідна тенденція, що
пов'язана з необхідністю локалізації вогнищ
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Винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб, в порівняних цінах 2012 року, млн грн

Рис. 3. Витрати підприємств, які функціонують в системі ДАЛРУ, на лісопатологічні
обстеження та здійснення винищувальних робіт в осередках шкідників і хвороб

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.
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Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Рис. 4. Витрати підприємств, які функціонують у системі ДАЛРУ,
на моніторинг лісів, інвентаризацію та оцінку лісового фонду

і проведення лісової сертифікації

поширення верхового короїда та інших шкід#
ників (рис. 3). У 2018 році порівняно з 2013 ро#
ком номінальна величина видатків, профінан#
сованих підприємствами ДАЛРУ, на лісопато#
логічні обстеження виросла майже у 5 разів, але
навіть такого зростання недостатньо, щоб вчас#

но виявляти вогнища поши#
рення лісових шкідників і
упереджувати знищення
лісових насаджень та інших
складових біорізноманіття
лісів.

Підтвердженням даного
твердження є те, що у по#
рівняних цінах 2012 року
навіть спостерігається деяке
зменшення величини цих ви#
датків. Ще складніша ситуа#
ція має місце стосовно
фінансування винищуваль#
них робіт в осередках шкід#
ників і хвороб. Тут спостері#
гається лише номінальне
збільшення цього виду ви#
датків на ведення лісового та
мисливського господарства.
Якщо у 2013 році сума ви#
датків на здійснення винищу#
вальних робіт в осередках
шкідників і хвороб станови#
ла 2,42 млн грн, то у 2018 —
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2,8 млн грн. Подолання такої негативної тен#
денції у фінансуванні заходів по знищенню
шкідників та упередженню хвороб напряму за#
лежить від створення сприятливого інституці#
онального підгрунтя для залучення коштів
міжнародних природоохоронних фондів та
міжнародних фінансово#кредитних органі#
зацій.

Досягнення пріоритетів нарощення біоріз#
номаніття лісів стане можливим на основі до#
статнього фінансування заходів, пов'язаних зі
здійсненням моніторингу лісів та інвентари#
зації і оцінки лісового фонду (рис. 4).

У 2013—2015 рр. поступально зростали ви#
датки на інвентаризацію та оцінку лісового
фонду, що позитивним чином відображалося
на формуванні інформаційної бази стану біор#
ізноманіття лісів. Якщо у 2013 році сума ви#
датків за названою статтею становила 604,9 тис.
грн, у 2014 році — 700,0 тис. грн, то у 2015 році
— 791,3 тис. грн. У 2016 та 2017 роках мало місце
обвальне скорочення видатків на інвентариза#
цію та оцінку лісового фонду, що негативним
чином відобразилося на результативності
інвентаризаційної та оціночної діяльності
відповідних служб, які функціонують в системі
ДАЛРУ.

Аналогічна ситуація спостерігається й в
динаміці фінансування видатків на моніторинг
лісів. Так, у 2016 році сума видатків на моніто#
ринг лісів зменшилася майже в 4 рази, що не

дозволило забезпечити належний рівень збо#
ру інформації про окремі складові лісового біо#
різноманіття, а це не дозволило відповідно роз#
робити адекватний набір інструментів для його
збереження та відтворення. Натомість зворот#
на тенденція має місце в динаміці видатків на
проведення лісової сертифікації. Якщо на дану
статтю у 2013 році було витрачено 190 тис. грн,
у 2014 році — 510 тис. грн, у 2015 році — 1,63 тис.
грн, то у 2018 році — 8,8 млн грн. Тобто у 2018 році
порівняно з 2013 роком видатки підприємств,
які функціонують у системі ДАЛРУ, на лісову
сертифікацію виросли у багато разів. Це пов'я#
зано з необхідністю виконання вимог, які взя#
ла Україна в рамках Угоди про асоціацію з ЄС,
міжнародних торгівельних та природоохорон#
них договорів.

Прийняття управлінських рішень у частині
збереження і відтворення фауністичних ре#
сурсів вимагає отримання достовірної інфор#
мації про чисельність диких тварин, що потре#
бує налагодження сучасної системи обліку ди#
ких тварин та мисливського впорядкування. По
цих двох статтях видатків на лісове і мисливсь#
ке господарство в цілому спостерігається низ#
хідний тренд, що ускладнює заходи по створен#
ню необхідних інфраструктурних та матеріаль#
но#технічних умов для обліку диких тварин та
мисливського впорядкування (рис. 5).

Так, у 2016 році видатки у фактичних цінах
на облік диких тварин порівняно з 2013 роком
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Рис. 5. Витрати підприємств, які функціонують в системі ДАЛРУ, на облік тварин та
мисливське упорядкування

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.
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зменшилися на 54 тис. грн, а видатки на мис#
ливське впорядкування — на 318 тис. грн. Таке
зменшення номінальної величини видатків
значною мірою й визначило суттєвий спад
реальних обсягів фінансування, що у коротко#
строковій та середньостроковій перспективі
негативним чином відобразиться на процесах
забезпечення належного обліку мисливської
фауни та результативності мисливського впо#
рядкування.

Нарощення потенціалу фауністичної скла#
дової біорізноманіття лісів напряму залежить
від фінансування заходів по охороні тварин та
заготівлі і викладці кормів для підгодівлі мис#
ливських тварин. У динаміці видатків на охо#
рону диких тварин у фактичних цінах за пері#
од 2013—2018 рр. в цілому спостерігається вис#
хідна тенденція: якщо у 2013 році на ці цілі вит#
рачалося 5,76 млн грн, у 2014 році — 6,62 млн
грн, то у 2018 році — 13,2 млн грн (рис. 6).

Але як показує динаміка видатків у порівня#
них цінах 2012 року реальних позитивних зру#
шень у цьому напрямі не відбувалось, а но#
мінальне зростання пов'язане з інфляційно#
девальваційними коливаннями. Зокрема у
2013 році сума видатків на охорону диких
тварин у порівняних цінах 2012 року станови#
ла 5,66 млн грн, а у 2018 році — 5,03 млн грн.

Спостерігається також номінальне зростан#
ня видатків на заготівлю та викладку кормів для
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Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Рис. 6. Витрати підприємств, які функціонують у системі ДАЛРУ, на охорону диких тварин
та заготівлю і викладку кормів для підгодівлі мисливських тварин

підгодівлі мисливських тварин. Зокрема у 2013 році
на такого роду заходи було спрямовано 5,41
млн грн, у 2014 році — 5,74 млн грн, а у 2018 році
— 11,6 млн грн. Аналіз цих видатків в порівня#
них цінах 2012 року показав, що зростання об#
сягів фінансування носить лише номінальний
характер.

Так, у 2016 році порівняно з 2013 роком сума
видатків підприємств, підпорядкованих ДАЛ#
РУ, на заготівлю та викладку кормів для під#
годівлі мисливських тварин зменшилася на
1,43 млн грн Виходячи з того, що у 2013—2018 рр.
не спостерігалося реального збільшення об#
сягів фінансування заходів по охороні диких
тварин та заготівлі і викладці кормів для мис#
ливських тварин, необхідно диверсифікувати
джерела забезпечення названих видів видатків
на ведення лісового та мисливського господар#
ства за рахунок коштів, акумульованих на
основі угод державно#приватного партнерства.

Наведений вище аналіз динаміки видатків на
забезпечення розширеного відтворення лісоре#
сурсного потенціалу та упередження еколого#
деструктивних процесів у лісовому госпо#
дарстві засвідчив, що потрібно забезпечити
суттєве нарощення фінансування всіх без ви#
нятку складових сфери ведення лісового гос#
подарства для того, щоб на порядок підвищи#
ти рівень ефективності господарського освоє#
ння лісової складової природного багатства
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України і забезпечити розширення площі зе#
мель лісогосподарського призначення. Для
цього необхідна диверсифікація форм, методів
та інструментів фінансування лісогосподарсь#
ких заходів та процесів модернізації, реконст#
рукції та технічного переоснащення основно#
го капіталу індустрії лісорозведення, лісовиро#
щування, лісозаготівель та переробки дереви#
ни.

Передовий іноземний досвід, який передба#
чає створення у публічних бюджетах спеціаль#
них фінансових фондів відтворення лісів та
розвитку переробних сегментів лісового секто#
ра національної економіки, має бути імплемен#
тований у вітчизняну практику фінансово#еко#
номічного регулювання лісогосподарювання в
тій частині, яка не суперечить базовим принци#
пам невиснажливого та збалансованого веден#
ня лісового господарства. Передусім необхід#
но поступово імплементувати досвід країн по#
страдянського та постсоціалістичного табору,
які мають схожі з Україною інституціональні
передумови ведення лісового господарства і де
в останні десятиріччя отримано проривні ре#
зультати у темпах та масштабах відтворення
лісоресурсного потенціалу. Заслуговують на
увагу ті іноземні практики лісогосподарюван#
ня, які передбачають участь у фінансуванні
лісогосподарських проектів регіональних
органів влади та органів місцевого самовряду#
вання. Необхідно також вивчати зарубіжний
досвід через призму його можливої імплемен#
тації у практику господарювання, який перед#
бачає широкомасштабне використання несиро#
винних корисностей лісу у рекреаційних цілях
та комплексу екосистемних послуг, які проду#
куються різними складовими біорізноманіття
лісів.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Забезпечення проривних результатів у роз#
ширеному відтворенні біорізноманіття лісів в
умовах тотального дефіциту у фінансовому
забезпеченні потреб лісового господарства
стане можливим за умови формування систе#
ми фінансово#економічного регулювання
відтворення та господарського освоєння лісо#
ресурсного потенціалу, яка охоплюватиме ком#
плекс форм, методів та інструментів бюджет#
ного фінансування лісогосподарських про#
ектів, залучення приватних інвестицій у розбу#
дову індустрії лісорозведення, лісовирощуван#
ня та модернізацію лісогосподарської і лісо#
охоронної інфраструктури, а також викорис#
тання переваг угод державно#приватного парт#

нерства в частині залучення до фінансування
потреб лісогосподарського виробництва при#
ватних підприємницьких структур. Досліджен#
ня показали, що суми видатків на розширене
відтворення лісоресурсного потенціалу та упе#
редження еколого#деструктивних процесів у
веденні лісового господарства у 2013—2018 ро#
ках є недостатніми і не покривають навіть
мінімальних потреб, що вимагає перегляду
принципів фінансування лісогосподарських та
лісоохоронних проектів на основі імплемен#
тації передового іноземного досвіду як у час#
тині диверсифікації методів та інструментів
фінансового забезпечення, так і в частині ство#
рення спеціальних фондів фінансування лісо#
вого господарства в структурі публічних бюд#
жетів.
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MODELING THE RELATIONSHIP OF MARKET TRANSFORMATIONS AND THE DYNAMICS
OF SOCIO!ECONOMIC INDICATORS IN UKRAINE: A REGIONAL ASPECT

Метою статті є дослідження взаємозв'язку між процесами формування ринкової економіки і соціальноRеконоR
мічним станом на рівні регіонів України (на прикладі Вінницької області). В статті тестуються гіпотези про наявність
впливу ринкової трансформації на соціальноRекономічні, екологічні та ін. показники регіону. Математичний вираз
такої залежності представляється доцільним на основі нечіткоRмножинного підходу до оцінювання сукупності відносR
но великої кількості різних за змістом критеріїв і показників. Аналізування здійснювалося на основі даних ДержавR
ної служби статистики у Вінницькій області за 1990—2019 роки. Підтверджено негативні ефекти дисфункцій еконоR
міки регіону на початковому етапі формування ринкових відносин. Водночас проведений аналіз засвідчив з початку
2000Rх рр. тенденції покращення економічного стану бізнесу, підприємств; активізації підприємництва і зовнішньоR
торговельної діяльності; росту безробіття і злочинності; зростання ролі сфери послуг в економіці регіону; зменшенR
ня чисельності населення та зростання майнового стану загалом; кількісного згортання наукового і медичного забезR
печення; стабілізації або ж навіть покращення екологічної ситуації. Зроблено висновок про те, що реалізація систеR
ми ринкових відносин за останні 20 років виявилася значно меншою від потенційно можливої. Причини цього поляR
гають у відсутності коректної державної економічної політики управління процесами ринкових трансформацій, у т.
ч. і на регіональному рівні. На підставі аналізу динаміки основних соціальноRекономічних показників по мірі формуR
вання ринкової економіки в Україні, авторами зроблено висновок про те, що в умовах інституційної нестійкості
офіційні інформаційні масиви не дають повноцінної можливості однозначно оцінити результати ринкових трансR
формацій. Встановлено, що сучасне регулювання економікою характеризується недостатньо ефективними ринкоR
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ВСТУП
З 90#х рр. ХХ ст. економічна система Украї#

ни знаходиться фактично під впливом шокових
змін, обумовлених формуванням і поглиблен#
ням ринкових умов капіталістичного типу. Не
розглядаючи зараз роль політичних факторів,
тим не менше, виключно важливим є оцінка за#
значених змін через секторально#галузеву ди#
наміку, інтенсивність формування та рух капі#
талів, робочої сили та інших активів, видів еко#
номічної діяльності, технологічних перетво#
рень і т. п. Окрім того, інверсії у секторально#
галузевій структурі на регіональному рівні ча#
сто набували більшого масштабу, аніж на рівні
країни. Особливо це питання актуальне для ре#
гіонів із яскраво вираженою спеціалізацією, на#
приклад аграрною, промисловою та ін.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Слід підкреслити, що національна еконо#

мічна наука не має коректної оцінки процесів і
наслідків формування ринкової економіки Ук#
раїни. Під коректністю розуміємо насамперед
можливість надання комплексної (складної за
кількістю оцінювальних критеріїв і показників)
оцінки, що надавало б можливість ідентифіку#
вати як успіхи, так і прорахунки, у т. ч. причи#
ни таких. Зазначене потребує найбільш мож#
ливого абстрагування від політичних оцінок.
Водночас доцільно фокусувати увагу на регіо#
нальному аспекті із врахуванням особливостей
конкретної економічної території, що дозволя#
тиме підвищувати якість оцінювання.

вими методами та інструментами управління. Підкреслено ризик відсутності системи державного контролю у ряді
сфер економічної діяльності вже по мірі формування повноцінної системи ринкових відносин.

The purpose of the article is to investigate the relationship between the processes of market economy formation and
socioReconomic status at the level of regions of Ukraine (on the example of Vinnytsia region). The article tests hypotheses
about the impact of market transformation on socioReconomic, environmental, and others. regional indicators. The
mathematical expression of this dependence seems appropriate on the basis of a fuzzy set approach to assessing a set of
relatively large numbers of different criteria and indicators. The analysis was carried out on the basis of data of the State
Statistics Service in Vinnytsia region for the years 1990—2019. The negative effects of the dysfunction of the region's
economy at the initial stage of the formation of market relations were confirmed. At the same time, the analysis showed
that since the early 2000s there has been a tendency to improve the economic condition of businesses and enterprises;
activation of entrepreneurship and foreign trade activity; rising unemployment and crime; growing role of services in
the region's economy; decrease in population and growth of property condition as a whole; quantitative curtailment of
scientific and medical support; stabilization or even improvement of the environmental situation. It is concluded that
the implementation of the system of market relations over the past 20 years has been much smaller than the potential.
The reasons for this are the lack of a correct state economic policy to manage market transformation processes, including
at the regional level. Based on the analysis of the dynamics of the main socioReconomic indicators as the market economy
in Ukraine is formed, the authors conclude that in the context of institutional instability official information arrays do
not give a complete opportunity to evaluate the results of market transformations unambiguously. It is established that
modern regulation of the economy is characterized by insufficiently effective market methods and management tools.
The risk of absence of the system of state control in a number of spheres of economic activity is emphasized as the
formation of a fullRfledged system of market relations.

Ключові слова: трансформації, ринкова економіка, регіон, соціальноAекономічний стан,
динаміка, оцінювання.

Key words: transformations, market economy, region, socioAeconomic status, dynamics, valuation.

МЕТА СТАТТІ
Дослідити наявність взаємозв'язку між про#

цесами ринкових перетворень і соціально#еко#
номічною динамікою на рівні регіонів України.
Інформаційною базою слугувала офіційна ста#
тистична звітність на рівні області, наприклад,
[1; 2] та ін. за роками. Методологічною особ#
ливістю аналізу можна вважати концепцію не#
чітко#множинного підходу до оцінювання су#
купності відносно великої кількості різних за
змістом критеріїв і показників, аналогом чого
може бути робота [3]; такий підхід найчастіше
включає спробу агрегатування результатів до
певного єдиного лінгвістичного висновку із
винесенням прикінцевої оцінки, наприклад,
"позитивні" чи "негативні" зміни (у статті без#
посередньо математизація системи оцінюван#
ня не задіювалася). Об'єкт дослідження: рин#
кові реформи в Україні впродовж 1990—2020
рр. (на прикладі Вінницької області); при цьо#
му, враховуючи високий рівень аграрної спец#
іалізації регіону, було акцентовано увагу саме
на змінах у цій галузі. Вінницька область харак#
теризувалася раніше і продовжує характеризу#
ватися на даний час як регіон з високою
щільністю сільського населення, де в економіці
аграрний сектор (сільське господарство, пере#
робні галузі, харчова промисловість та супутні
сектори) домінує, тоді як інші сектори промис#
ловості розвивалися здебільшого виходячи із
регіональних потреб; ділова активність і рівень
доходів та зайнятість наближені до середніх по
країні значень. Предмет дослідження: законо#
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мірності і тенденції впливу процесу формуван#
ня і поглиблення ринкових відносин як нової
для окремого соціуму форми. Завдання дослі#
дження: ідентифікувати характер змін.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Соціально#політичні зміни та їхній вплив на
економічне зростання тривалий час залиша#
ються предметом активних наукових дослід#
жень. Найчастіше подібні пошуки передбача#
ли пошук як суті самих процесів, так і детермі#
нантних факторів змін. Так, концепції С. Куз#
неца [4], Н. Калдора [5], А. Зірмаї та ін. [6] пе#
редбачали детермінантну роль фактору індус#
тріалізації у сучасному економічному зрос#
танні. Достатньо широко відома точка зору про
аналогічну роль як фактора зростання пере#
робної промисловості. Концепція т. з. "перед#
часної деіндустріалізації" Д. Родріка [7] грун#
тувалася на припущенні, що в країнах ІІІ світу
в процесі економічного розвитку переважає
тенденція до скорочення частки промисловості
та зростання сфери послуг; негативним при
цьому є загальне зменшення продуктивності,
валового регіонального продукту (ВРП) та ва#
лового внутрішнього продукту (ВВП). На про#
тивагу цій точці зору ряд інших дослідників [8]
прийшли до висновку, що в процесі поглиблен#
ня ринкових відносин сектор послуг може вис#
тупати реальним фактором успішного еконо#
мічного розвитку. Р. Хаусманом обгрунтовано
[9] тезу про пряму залежність економічного
розвитку від кількості знань та інформації, за#
лучених бізнесом країни. Таким чином, мова
йде про обгрунтування множини моделей роз#
витку із різними детермінаціями.

На рівні України регіональний підхід в
останні роки — особливо з 2014 р. — отримав
значне поширення, про що свідчать численні
імпульси децентралізації в рамках державної
політики [10; 11]. В подібній постановці питан#
ня в Україні аналіз впливу секторально#галу#
зевої структури на розвиток регіонів здійсне#
но у роботах М. Мартьянова [12; 13] та ін. [14].
Можна навести результати останніх наукових
досліджень П. Саблука [15] Ю. Лупенка [16],
В. Данкевича [17], О. Радченка [18], О. Ільчук
[19], О. Захарчука [20], де визначено визначаль#
ну роль сільського господарства України в еко#
номічному зростанні останніх років.

Водночас слід зазначити відсутність комп#
лексного аналізу результатів та наслідків про#
цесів побудови капіталізму в Україні, у т. ч. з
територіальною ідентифікацією. Особливістю
даного інформаційного поля є те, що в украї#

нському соціумі спостерігаються різні, часто
полярні оцінки процесів та їхніх наслідків. Най#
частіше акцентовано увагу на тому, що ринкові
реформи в аграрному секторі економіки Украї#
ни 90#х рр. ХХ ст. визначили ситуацію устале#
ного поширення сільської бідності та цілий ряд
структурних економічних (та інших за змістом)
проблем. Необхідність вирішення таких про#
блем є очевидною, і саме з цим може бути по#
в'язана ефективність подальших реформ.

Методологія і гіпотези дослідження. Логі#
ка пізнання предмету дослідження в інтерпре#
тації авторів статті грунтувалася на тверд#
женні, що результативність і наслідки процесу
формування капіталізму на рівні окремої краї#
ни (регіону) можуть бути оцінені за сукупністю
показників, критерії яких носять як суто еко#
номічний, так і соціальний, екологічний, інсти#
туційний змісти. Набір цих критеріїв і показ#
ників відбивають сценарій зміни суті і якості
економічного життя агентів, на основі чого у
останніх формується уявлення про позитивні
чи негативні оцінки. Таким чином, такі показ#
ники, як кількість дітей у сім'ях, розлучення чи
тривалість життя та ін. є більш важливими ха#
рактеристиками аніж суто економічні показни#
ки, з якими найчастіше асоціюється капіталізм
(чи формування іншої економічної системи).

Відповідно мали місце дві гіпотези: 1) що
капіталізм української моделі 1990—2000#х рр.
покращив життя агентів; 2) що такий капіталізм
призвів до погіршення. Ще раз наголошуємо на
тому, що обидві гіпотези можна вважати не
підтвердженими досі.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Катастрофічні (різкі) зміни економіки Ук#

раїни в процесі ринкових реформ були запро#
грамованим і — водночас — комплексним
ефектом. Процес доцільно розглядати (як це і
найчастіше робиться іншими вітчизняними дос#
лідниками) за певної етапізації, а саме: 1) 1990—
1991 рр. — як час детермінуючих змін політич#
ного та ідеологічного змісту; 2) 90#ті рр. ХХ ст.
— як перехід від адміністративно#планової си#
стеми до економіки, де ринкові основи стають
визначальними; 3) умовно — етап 2000 р. — як
час, коли ринкові відносини в країні було сфор#
мовано в цілому; 4) 2000—2020 рр. — як етап
подальшого поглиблення ринкових відносин у
національній економічній системі. На часову і
змістовну динаміку процесу, звісно, наклада#
лися загальносвітової тенденції: наприклад,
криза 1998 р., економічне зростання початку
2000#х рр., криза 2008 р. Загалом маємо період
до 2000 р. як формування, а впродовж 2000—
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2020 рр. — поглиблення (тобто повна
реалізація цієї моделі) ринкової еко#
номіки в Україні.

Звідси визначення дат як реперів
моніторингу дозволяє побудувати
процес дослідження як порівняння
останніх даних (за 2018—2019 рр., що
зафіксовано на даний час статистич#
но) з даними за 1990, 1995 та 2000 рр. У
ряді випадків дані за 1990 р. порівню#
вати просто неможливо через від#
сутність якихось показників в прин#
ципі, наприклад, кількість фермерсь#
ких господарств (ФГ) та ін.

З іншого боку найбільш проблем#
ним методичним обмеженням по#
дібних порівнянь вважаємо немож#
ливість співставлення грошових по#
казників. Тому було обрано найчасті#
ше фізична розмірність або ж відносні
показники (наприклад рентабель#
ність), які зберігають зміст в умовах
інфляції, зміни грошової системи і т.
ін. Базову інформацію до аналізуван#
ня представлено у таблиці 1.

З огляду на відсутність повної ста#
тистичної картини аналіз динаміки ча#
стки прибуткових підприємств у ре#
гіоні за вказаний період провести не
має можливості, проте фрагментарні
дані, вказані у таблиці 1, все ж таки
свідчать про передумови до збільшен#
ня цього показника в період з 2000 по
2010#ті рр.

Як було зазначено, розглядали по#
казник рентабельності операційної
діяльності підприємств регіону як до#
статньо об'єктивний індикатор, який
за своїм змістом дозволяє в цілому
ігнорувати ефекти інфляції. Як видно
з даних таблиці 1, така рентабельність
підприємств різко зменшилася до по#
чатку 2000#х рр. (до збиткової по суті),
проте у подальшому демонструвала
достатньо усталений ріст. Показник
рентабельності на рівні 16 % в останні
роки можна вважати достатньо значи#
мим для мотивування підприємниць#
кої активності.

Динаміка зовнішньоторговельного
обороту у регіоні, на відміну від
більшості інших показників, демонст#
рувала активне і усталене зростання —
втричі за 1995—2020#ті рр., при чому
імпорт зріс удвічі, тоді як експорт —
втричі. Звертаємо увагу на такій спе#

* — амбулаторно#поліклінічних закладів;
** — сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство,

рибництво;
*** — добувна і переробна промисловість, виробництво та розподілення

електроенергії, газу та води;
**** — торгівля, ремонти, готельно#ресторанний бізнес, транспорт та зв'я#

зок, фінансова діяльність та інші послуги;
***** — за методологією МОП.

Таблиця 1. Динаміка основних соціальноKекономічних
показників по мірі формування ринкової економіки в Україні

впродовж 1995—2020 рр. (на прикладі Вінницької обл.)

Роки 
Показники 1995 2000 2005 2007 2010 2018-2019, 

середнє 
Фінансово-економічні показники 

Структура випуску товарів та 
послуг за видами економічної 
діяльності, % 
у т.ч. 
сільське господарство** 
промисловість*** 
будівництво 
послуги**** 

 
 
 
 
34,3 
34,2 
4,4 
27,1 

 
 
 
 
34,1 
37,5 
2,9 
25,5 

 
 
 
 
23,0 
36,5 
5,5 
35,0 

 
 
 
 
20,0 
36,4 
7,3 
36,3 

 
 
 
 
21,4 
35,0 
5,4 
38,2 

 
 
 
 
24,5 
31,0 
6.1 
38,4 

Частка прибуткових підприємств, % … 62,9 64,0 70,8 … … 
Рентабельність операційної 
діяльності підприємств, % 

 
11,3 

 
1,0 

 
2.8 

 
3,4 

 
6,2 

 
15,5 

Зовнішньоторговельний оборот, 
млн дол. США 
експорт 
імпорт 

 
447,7 
282,4 
165,3 

 
231,9 
154,0 
77,9 

 
299,9 
177.1 
122,8 

 
712,3 
424,7 
287,6 

 
566.3 
344,7 
263,0 

 
1113,5 
846,9 
266,7 

Рівень безробіття,  
%***** 

 
0,3 

 
8,7 

 
6,8 

 
6,1 

 
10,0 

 
8,9 

Частка на оплату праці у 
сільському господарстві, %  

 
26,0 

 
16,7 

 
14,3 

 
11,3 

 
10,6 

 
5,4 

Організаційні показники 
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ, тис. од. 14,5 19,5 20,5 22,5 24,8 28,7 
Кількість фермерських 
господарств, од. 

 
838 

 
823 

 
1238 

 
1405 

 
1883 

 
2184 

Деякі фізичні показники матеріальної сфери (на прикладі сільського господарства) 
Тваринництво, млн голів 
ВРХ 
свині 
вівці та кози 
птиця 

 
1,1 
0,9 
0,3 
9,4 

 
0,6 
0,8 
0,07 
6,1 

 
0,6 
0,5 
0,04 
9,0 

 
0,4 
0,4 
0,04 
9,0 

 
0,4 
0,4 
0,04 
27,7 

 
0,3 
0,3 
0,03 
32,6 

Виробництво продукції 
рослинництва, млн т 
зернові та зернобобові 
цукрової буряки 
соняшник 
овочі 
плодові та ягідні 

 
 
2,2 
4,0 
0,07 
0,2 
1,1 

 
 
1,8 
1,9 
0,07 
0,2 
0,07 

 
 
1,7 
2,9 
0,1 
0,3 
0,2 

 
 
3,1 
2,5 
0,3 
0,3 
0,2 

 
 
4.5 
2,8 
0,8 
0,5 
0,3 

 
 
5.5 
2,8 
0,8 
0,5 
0,3 

Загальні демографічні, соціально-економічні, екологічні, інфраструктурні показники
Чисельність постійного населення, 
млн осіб 

 
1,9 

 
1,8 

 
1,8 

 
1,7 

 
1,6 

 
1,6 

Кількість сільських населених 
пунктів, од. 

 
1470 

 
1466 

 
1466 

 
1465 

 
1463 

 
1457 

Забезпеченість населення житлом,  
кв. м загальної площі на 1 особу 

 
21,0 

 
24,1 

 
25,4 

 
259 

 
26,5 

 
29,3 

Введення в експлуатацію житла, 
тис. кв.м загальної площі  

 
293,0 

 
141,0 

 
349,7 

 
346,0 

 
292,2 

 
391,4 

Кількість легкових автомобілів у 
приватній власності, тис. од.  

 
151,8 

 
180,0 

 
175,7 

 
184,1 

 
188,3 

 
199,0 

Релігійні організації, од. 959 1283 1640 1710 1790 1921 
Виявлено злочинів, тис. од.  14,6 14,0 12,5 12,6 12,9 13,8 
Засуджено осіб 6443 7734 5005 6115 3396 3562 
Кількість працівників наукових 
організацій, осіб 

 
3201 

 
1709 

 
1558 

 
1208 

 
1051 

 
484 

Кількість лікарняних закладів, од. 208 135 133 132 121 62 
Кількість відвідувань за зміну у 
лікарнях, тис.* 

 
25,7 

 
25,3 

 
25.4 

 
26,9 

 
26,1 

 
33,5 

Кількість мисливських тварин 
(копитних), тис. од.  

 
12,0 

 
11.8 

 
8,3 

 
9,3 

 
10.5 

 
11,0 

Вилов риби, тис. т 2.7 1.8 1.8 1.7 1,9 2,0 
Площа рубок лісу, тис. га 26,0 22,7 24.2 23.0 19.2 16,5 
Викиди шкідливих речовин у повітря,  
тис. т  

 
201,4 

 
145,5 

 
180,4 

 
186,7 

 
185,1 

 
194,6 
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цифіці регіону як наявність активного торго#
вельного балансу за весь вказаний період.

Показник зайнятості в цілому прогнозовано
корелював за досліджуваний період із ринкової
кон'юнктурою в країні і світі: на початку 2000#х
рр. рівень безробіття досяг 8,0—9,0 % і так чи іна#
кше зберігався таким до останнього часу. Ці зна#
чення дещо зменшувалися в період економічно#
го зростання 2000#х рр. і зростали після 2008 р.
Загалом показник безробіття у 8% за вказаний
період можна вважати рівнем природнього без#
робіття для регіону. Водночас слід наголосити на
достатній умовності цих даних через значні об#
сяги тіньової, прихованої, неповної зайнятості,
загалом складний стан регіонального ринку
праці, особливо у сільській місцевості, і це вже
можна віднести до безпосередніх результатів
процесу побудови капіталізму.

Аналогічним чином (тобто як прямий резуль#
тат зміни економічних відносин) автори статті
оцінювали достатньо усталену динаміку змен#
шення частки на оплату праці у витратах (на
прикладі сільського господарства області). Так,
цей показник склав у 1990 р. 37,7 %, тоді як у
2000 р. — 16,7 %, а у 2019 р. — 5,4 %. Можливо
динаміка в інших сферах діяльності є іншою, що
потребує уточнення. Проте вказані зміни по аг#
рарному сектору, вочевидь, свідчать про поси#
лення рівня експлуатації найманих працівників.
Цей висновок, безумовно, потребує уточнення
з огляду на реальну купівельну спроможність за#
робітних плат у вказані періоди: можливо, час#
тка 5,4 % у 2020#х рр. була більш вигідною для
економічних агентів аніж 37 % у 1990 р. Питан#
ня прикінцевих висновків з даного приводу по#
требує, як вважаємо, додаткової аргументації.

Наскільки тенденції постіндустріалізму ста#
ли характерними для економіки регіону за вка#
зані періоди? Якусь відповідь на це питання, на
нашу думку, може надати зіставлення даних
щодо структури випуску товарів та послуг за ви#
дами економічної діяльності (табл. 1). Як бачи#
мо, у тривалому періоді частка сільського госпо#
дарства загалом зменшилася з майже 40 % у 1990
р. до 24,5 % у 2018—2019 рр. Частку промисло#
вості слід оцінити як загалом усталений показ#
ник на рівні 31—34 %. Частка будівництва, коли#
ваючись у періоди піднесення і криз від 3 до 7 %,
склала на останні періоди близько 6 %. Більш од#
нозначним стало зростання частки сфери послуг
— з 25 % (1990 р.) до майже 40 % на даний час.
Загалом за вказаний період частка промислової
діяльності все таки дещо зменшилася.

Економічні зміни логічно обумовлювали соц#
іальну динаміку. Так, якщо оцінювати зміни за
демографічними показниками, то насамперед

слід зазначити факт зменшення чисельності на#
селення регіону за 30 років на 15 %. Чи є це на#
слідком капіталізму чи трендом урбанізації/гло#
балізації — питання окремого дослідження.
Наша точка зору грунтується на твердженні про
визначальний вплив все ж таки відкритості кор#
донів, природного намагання людей щодо пошу#
ку кращих умов життя. Тобто цей показник все
ж таки не відносили б до безпосередньо нега#
тивних наслідків капіталізму як такого, адже це
відбувається у великій кількості інших країн із
позитивною економічною динамікою. З іншого
боку, тенденція звісно ж є загрозливою, тому що
свідчить про ситуацію, коли новою системою не
створено достатніх стимулів і мотивацій.

Важливим показником для Вінниччини як
аграрного регіону є динаміка кількості сіль#
ських населених пунктів. За 30 років, як бачи#
мо, в області зникло близько 20 сіл. Проте це
менше ніж 1 %, і слід враховувати, що загалом
по Україні ситуація є більш проблемною. Тоб#
то за капіталізму, не зважаючи на відомі про#
блеми, села Вінниччини зберігаються, більше
того, має місце потік нових жителів до сіль#
ських населених пунктів, відчутне будівництво
на селі тощо. З огляду на зовсім іншу, більш
інтенсивну негативну динаміку по країні та і у
Європі загалом, автори статті розглядають як
поки що мало вивчену тенденцію певної деур#
банізації як перспективний тренд нового етапу
постіндустріалізму, коли у сільській місцевості
можливо створити значно з меншими витрата#
ми більш сприятливі і комфортні умови життя,
а зайнятість або не потребує відїзду або ж фор#
мується безпосередньо на селі. Можливо, на
європейському просторі це свідчення форму#
вання нового феномену, який може бути масо#
вим за умови сценарію створення значної
кількості робочих місць на селі.

Щодо інтенсивності будівництва житла, то
слід відмітити що у регіоні і на даний час не
досягнуто рівня 1990 р. (391,4 тис. кв. м проти
540,0 тис. кв. м). Водночас за 30 років форму#
вання ринкової економіки такий показник як
забезпеченість житлом зріс в 1,5 разів, тобто
маємо яскраво виражений накопичувальний
ефект. З іншого боку, беззаперечною сьогодні
є здатність будівельного комплексу різко збіль#
шити обсяги виробництва за фінансового за#
безпечення, що, очевидно, у колишньому СРСР
стримувалося суто технічними обмеженнями.

Певною опосередкованою характеристи#
кою процесу в цілому може слугувати динамі#
ка кількості легкових авто у приватній влас#
ності. Вочевидь, майновий стан населення зріс,
адже така кількість з 1990 р. збільшилася удвічі.
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Про рівень політичних змін свідчить зрос#
тання кількості громадських, політичних, кон#
фесійних організацій. Так, кількість останніх
зросла більш ніж удвічі.

Капіталізм і злочинність: як бачимо, за 30 ро#
ків можемо спостерігати зростання щорічної
кількості виявлених злочинів з 8,6 тис. до 13,8 тис.
на рік. Водночас кількість засуджених щорічно
осіб істотно скоротилася — з 6,4 тис. у 1995 р.
до 3,6 тис. у 2018—2019 рр. Очевидно, необхід#
ний детальний аналіз змісту злочинів, зміни за
цей час законодавства, тобто причин такої су#
перечливої динаміки.

Натомість має місце однозначно негативна і
різке зменшення кількості працівників наукових
організацій — у 6 разів і більше. Очевидно, тра#
диційна для колишнього СРСР структура нау#
кових організацій і змісту наукової діяльності у
ринкових умов виявилися явно непридатними.

У світлі поточної і явно суперечливої дис#
кусії про медичну реформу в країні звертає на
себе увагу той факт, що за 30 років кількість лі#
карняних закладів в області скоротилася з 215
до 62 або майже у 3,5 разів. Натомість логічно
позитивна динаміка навантаження на ті закла#
ди, що залишилися — показник відвідувань за
зміну — зріс лише в 1,3 разів. Такі диспропорції
є результатом скорочення населення, чи — гіпо#
тетично — покращенням його здоров'я.

Наскільки відбулися екологічні зміни за
зміни економічних відносин? Якесь уявлення
про зазначене, як вважаємо, можуть надати
дані про динаміку окремих груп тварин, риб,
лісової діяльності. Так, кількість мисливських
тварин (копитних), на фоні різкого зменшення
на початку 2000#х рр., тим не менше нині досяг#
ла рівня 1990 р. — 11,0—11,7 тис. од. Аналогіч#
ною є динаміки вилову риби, яка, очевидно,
корелює із чисельністю цієї групи біоти в ціло#
му. Також слід наголосити увагу на тому, що,
згідно статистичних даних, площі рубок лісу з
початку 90#х рр. загалом скорочувалися до ос#
таннього часу.

Важливим екологічним показником розгля#
дали викиди шкідливих речовин у повітря: до
2018—2019 рр. цей показник скоротився у по#
рівнянні з 1990 р. з 428,7 до 194,6 тис. т, тобто
більш ніж удвічі. Чи є це результатом деіндуст#
ріалізації за вказаний період чи застосуванням
нових технологій є предметом окремого аналі#
зу. Проте загалом не має підстав стверджувати
про те, що формування капіталізму мало нега#
тивні екологічні наслідки для даного регіону.

Організаційні зміни: вважали за коректне
порівнювати останні дані з даними за 1995 р.,
адже більшості існуючих сьогодні суб'єктів

економічної діяльності на 1990 р. не було.
Прогнозовано кількість суб'єктів ЄДРПОУ, як
бачимо, зростала достатньо усталеними темпа#
ми (загалом удвічі за 1995—2019 рр.), що свідчить
загалом про підвищення підприємницької актив#
ності. Аналогічно кількість, наприклад, ФГ зрос#
ла з 838 до 2184 од. або у 2,6 разів.

Щодо фізичного виміру виробництва (на
прикладі сільського господарства області), то
слід зазначити наявність ефекту різкої зміни
структури обсягів виробництва. Так, для тва#
ринництва це проявилося у значному змен#
шенні поголів'я ВРХ, свиней та ін., натомість —
у різкому зростання чисельності поголів'я
птиці. У рослинництві не менш рельєфні нега#
тивні зміни динаміки виробництва спостеріга#
лися стосовно плодових та ягідних культур, а
також цукрових буряків; натомість мав місце
ефект різкого зростання виробництва зерна та
соняшників. Звідси визначити негатив чи пози#
тив змін, виходячи із фізичних обсягів пред#
ставляється проблематичним. Зрозуміло, що
природа таких змін була продиктована ринко#
вою кон'юнктурою, а також можливою, спе#
цифікою формування капіталу та його окуп#
ності у вказаних галузях.

Водночас хотіли б підкреслити загальнові#
домий факт значного послаблення (а у разі ви#
падків — практичного зникнення) державного
контролю за дотриманням екологічних обме#
жень у сільськогосподарській діяльності, що
найбільш актуальним представляється для сфе#
ри використання грунтів. Також слід визнати,
що традиційні до останнього часу наукові осно#
ви ведення аграрного бізнесу, вочевидь втра#
тили потенціал регулювання господарської
діяльності. Зазначене безумовно становить зна#
чимий фактор ризику.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наявна інформація не надає можливості
зробити одностайні висновки про наслідки
грандіозного за своїм масштабом і значенням
процесу формування ринкової економіки ка#
піталістичного типу в Україні з початку 90#х рр.
ХХ ст. Тим не менше, на прикладі Вінницької
області України можна стверджувати, що впро#
довж зазначеного часу кризові явища, зумов#
лені самим процесом трансформації, припали
на 90#ті рр. до початку 2000#х рр., після чого
більшість показників мали загалом позитивну
спрямованість. Переважна більшість змін були
прогнозовані вченими, політиками, представ#
никами суспільних організацій, і виникає пи#
тання, наскільки це могло б бути врахованим у
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державній політиці під час компенсування дис#
функцій змін. Водночас до 2020#х рр. спостері#
галися більш чи менш виражені тенденції:

— покращення економічного стану бізнесу,
підприємств;

— зростання ролі сфери послуг;
— активізації підприємництва і зовнішньо#

торговельної діяльності;
— росту безробіття і злочинності;
— зменшення чисельності населення та зро#

стання майнового стану;
— кількісне згортання наукового і медич#

ного забезпечення;
— стабілізації або ж навіть покращення еко#

логічної ситуації.
Загалом же "просідання" економічного і

соціального стану регіону у 90#х рр. — оче#
видно, закономірне — знову ж таки законо#
мірно змінилося певним зростанням з почат#
ку 2000#х рр. Тим не менше, на нашу думку,
ця очікувана функціональна реалізація сис#
теми ринкових відносин за останні 20 років є
значно меншою від потенційно можливої.
Ідентифікація факторів обмеження цього
росту — безпосереднє і найактуальніше для
регіональної науки завдання досліджень. Та#
кож, як вважаємо, у науково#прикладному
сенсі фактично "terra incognito" залишилося
питання адаптації державної економічної
політики до реальних змін і викликів, так
само, як і можлива роль суто регіональної
політики розвитку. Складається враження
все ж таки про невиправдано низьку керо#
ваність процесом переходу до ринку.

Звідси і перспективи подальших дослід#
жень: по#перше, більш детальне вивчення суті
змін за практично всіма згаданими (та іншими)
критеріями і показниками; по#друге, опрацю#
вання моделі подальшого розвитку регіону з
врахуванням існуючих трендів. Такі досліджен#
ня потребують також створення робочої мате#
матичної моделі оцінювання трансформацій на
основі нечітко#множинного підходу.
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ANALYSIS OF FRANCHISING ACTIVITIES IN THE TOURIST MARKET OF UKRAINE

У статті проаналізовано особливості та актуальність системи франчайзингу в туризмі. Розглянуті головні умови
для відкриття франчайзингових офісів масових туроператорів України.

У статті обгрунтовано, що даний тип ведення бізнесу є дуже популярним, що підтверджується динамікою змін у
кількості франчайзингових офісів за останні роки в Україні. Станом на 2018 рік в Україні діє 1766 франчайзингові
агентства.

Виходячи з проведеного аналізу динаміки кількості франчайзингових турагенств за різними показниками, можR
на прийти до загального висновку, що на сьогоднішні цей тип ведення бізнесу є дуже популярним, що підтверджуєтьR
ся динамікою змін у кількості франчайзингових офісів за останні роки в Україні. Ця тенденція буде продовжуватися,
бо за високої конкуренції на туристичному ринку, це один з найкращих способів залишатися конкурентоспроможR
ним.

The article analyzes the features and relevance of the franchising system in tourism. The main conditions for opening
franchise offices of mass tour operators of Ukraine are considered.

The article justifies that franchising is one of the most widespread forms of travel agencies wok at the stage of starting
a new business or reorganizing existing ones at the present stage. The majority of franchising agencies operate very
successfully and are profitable in the tourism industry. Currently, in the tourist market, franchisors offer many different
forms and models of franchising, from simple enough to multivariate. Based on competition in the travel agencies market
that is increasing every year, especially in major cities of Ukraine, the analysis of franchise offers of leading tour operators
in Ukraine will be interesting in terms of determining the most attractive ones. The paper will analyze the franchise
packages of the largest tour operators in Ukraine, such as Coral Travel, Anex Tour, Join Up, TUI and Tez Tour. The choice
of the entrepreneur of a particular franchise depends not only on the financial components of the franchise package, but
also on the conditions provided by the operator for the potential franchisee, because the success of the travel agency will
depend on it. In addition, in many cases, a very important role is played by the commitment of the entrepreneur to a
particular brand, trust in it among customers and, in general, fame in the tourist market.

The choice of the entrepreneur of a particular franchise depends not only on the financial components of the franchise
package, but also on the conditions provided by the operator for the potential franchisee, because the success of the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останні роки, через відсутність якихось

бар'єрів для вступу в туристичну галузь, на ту#
ристичному ринку з'являються набагато більше
турагентств і тому конкуренція на ринку за ту#
риста стає все більш жорсткою. Бізнес на осно#
ві франчайзингу в туризмі стає все більш попу#
лярним через те, що він дає змогу функціону#
вати на основі перевірених бізнес моделей роз#
витку підприємства, що збільшує шанси прий#
мати вірні управлінські рішення та користува#
тися відомим брендом, який вже має певну вагу
на ринку. Виходячи з цього є актуальним про#
аналізувати сучасний стан розвитку франчай#
зингу в туризмі в Україні, та прослідити яким
чином змінювалася динаміка кількості фран#
чайзингових агентств за останні роки, яка їх
кількість у нашому місті та інших регіонах краї#
ни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам функціонування туристичного
ринку присвячені праці відомих зарубіжних
вчених, а саме: Р. Бартона, Дж. Боуена, А. Бул#
ла, Дж. Вокера, Ф. Котлера та ін. Вагомий вне#
сок в дослідження цих питань зробили і віт#
чизняні вчені Жукова М.А., Кудла Н.Є., Ткачен#
ко Т.І., Карягін Ю.О., Тимошенко З.І., Дему#
ра Т.О., Мунін Г.Б., Крупенна І.А, Бастраков
Д.А. та інші.

Незважаючи на достатню кількість публі#
кацій, присвячених розвитку туризму, але на
скільки франчайзинг може бути конкурентос#
проможним на туристичному ринку України та
які актуальні франчайзингові пропозиції мають
найбільші туроператори нашої країни залиша#
ються не розглянутими.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення найбільш конку#

рентоздатних франчайзингових пропозиції, що
надаються масовими українськими туропера#
торами.

travel agency will depend on it. In addition, in many cases, a very important role is played by the commitment of the
entrepreneur to a particular brand, trust in it among customers and, in general, fame in the tourist market.

Based on the dynamics analysis of the franchise travel agencies number by various indicators, we can conclude that
today, this type of business is very popular, which is confirmed by the dynamics of changes in the number of franchise
offices in recent years in Ukraine. Because of high competition in the tourism market this trend will continue and it is one
of the best ways to remain competitive.

Ключові слова: туризм, туристична агенція, туристичний ринок, франшиза, франчайзі,
франчайзингове туристичне підприємство, туристичний оператор.

 Key words: tourism, travel agency, tourist market, franchise, franchisee, franchise tourist
enterprise, tourist operator.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У туризмі франчайзинг тільки починає роз#
виватися та завойовувати довіру серед під#
приємців. Зазначимо, що франчайзери також
зацікавлені залучати агентства в свою мережу
франчайзингових турагентств. Це дозволяє
провести швидку експансію в регіонах і завою#
вати регіональні ринки, а значить — збільшити
прибуток. Втім, як і будь#яка бізнес#схема,
франчайзинг має як плюси, так і мінуси, про що
безпосередньо свідчить той факт, що більшість
агентств все ж не входить ні в одну мережу, вва#
жаючи за краще працювати під власною мар#
кою.

Визначимо частку франчайзингових агентств,
які наразі функціонують на туристичному рин#
ку від загальної кількості турагентств України.

Виходячи з цих даних, ми бачимо, що у
відсотках частка франчайзингових агентств
складає 14,72%, коли в той же час незалежним
турагентствам належить 85,28%. Ця статисти#
ка є досить приблизною, бо порахувати точну
кількість франчайзингових агентств майже не#
можливо. В ці данні увійшли франшизи най#
більших крупних туроператорів та мереж ту#
рагентств, які приблизно складають 90% фран#
чайзингового ринку. До кількості в 1766 тура#
гентств увійшли франшизи наступних суб'єктів
туристичного ринку: Coral Travel, TUI, TPG,

Рис. 1. Частка франчайзингових турагентств
на туристичному ринку України

Джерело: [1].
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Tez Tour, Anex Tour, Join Up, Pegas Touristik,
Мережа турагентств "Поїхали з нами", Мере#
жа турагентств "Гарячих путівок", "Море
Турів", "На канікули", Соната, Феєрія Мандрів,
Сільпо Voyage, Tour&Tickets.

Далі доцільно прослідити, як ця кількість
франчайзингових агентств розподілилась за
найбільшими регіонами України.

З рисунку бачимо, що прогнозовано, най#
більша кількість франчайзингових турагентств
функціонують на туристичному ринку міста
Києва (584 агентства). Інші великі міста Украї#
ни мають приблизно однакові показники, але
лідером є наше місто Харків (94 агентства). Тро#
хи відстає Одеса з показником 81 агентство та
приблизно на одному рівні знаходяться Дніпро
та Львів: 79 та 76 франчайзингових агентств
відповідно. Серед міст#мільйонників, наймен#
ший показник має Запоріжжя — 50 тура#
гентств. Слід зазначити, що 811 франчайзинго#
вих турагентств розподілились за іншими регі#
онами України.

Наведена динаміка підтверджує, що з
кожним роком популярність саме франчай#
зинговою моделі ведення туристичного бізне#
су зростає. Якщо порівнювати два крайні
роки, 2014 та 2018, то зміна кількості відбу#

лася більше, аніж в 2 рази. Окрім того, кож#
ного року, приріст за цим показником скла#
дає мінімум 150 агентств, а за останній рік,
кількість збільшилася на 334 франчайзинго#
вих підприємства.

Виходячи з того, що за останній рік відкри#
лося велика кількість франчайзингових тура#
гентств, то цікаво було б подивитися, як за
місяцями відбувалися ці зміни в 2018 році. Ці
показники дадуть нам змогу відслідити, в які
періоди року підприємці віддають перевагу по#
чинати цей бізнес, адже не будемо забувати, що
туристичний бізнес дуже схильний до сезонних
коливань.

Як ми бачимо, найбільші зміни в коливанні
відбувають безпосередньо перед початком
літнього та зимового сезону. Навесні це бере#
зень та квітень, а восени — жовтень та листо#
пад. У ці місяці відбувались найбільші зміни у
кількості турагенств, і це зрозуміло, бо най#
більш доцільним можна вважати відкриття
агентства перед початком туристичного сезо#
ну, а не в сам сезон коли конкуренція дуже ве#
лика. На рисунку ми бачимо, що у травні та ве#
ресні деякий відсоток франчайзингових
агентств навіть припинили туристичну діяль#
ність.

Джерело: [5].

Рис. 2. Кількість франчайзингових агентств за регіонами України

Джерело: [5].

Рис. 3. Динаміка кількості франчайзингових турагентств на туристичному ринку України
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У статті ми будемо аналізувати пропозиції
франшиз великих туроператорів, а саме Coral
Travel, Anex Tour, Join Up, TUI та Tez Tour, не#
обхідно також визначити, як саме змінювали#
ся їх показники кількості франчайзингових
агентств на туристичному ринку, для того, хто

є наразі лідером за наданням франшиз, та які
туроператори в перспективі можуть мати до#
сить високі показники. Ці показники наведені
на рисунку 5.

Як бачимо, найбільший приріст та, взагалі,
кількість турагентств, що входять до мережі

Рис. 4. Динаміка зміни кількості франчайзингових підприємств за 2018 рік
Джерело: [5].

Рис. 5. Динаміка кількості франчайзингових турагентств найбільших туроператорів України

Джерело: [2; 8—11].

Паушальний внесок, грн Туристичний 
оператор Для 

новачків 
Для діючих 
агентств 

Роялті 
План 

продажів, 
чол. 

Базова 
комісія 
агентства 

Coral Travel 28 000 8000 2000 250 13% 
Anex Tour 23 500 13000 1050 250 13% 
Join Up 22 000 22 000 2000 350 13% 
TUI 16 300 16 300 1500 80 12% 
Tez Tour Не 

приймають 
40 000 1% від 

щомісячного 
обороту 

300 14% 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика франчайзингових пакетів основних масових
туроператорів України

Джерело: таблицю складено автором за матеріалами [2; 3; 8—11].
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франчайзингу має туроператор Coral Travel. За
4 роки, що надається франшиза, відкрилося 285
офісів по всій Україні, що є найбільшим резуль#
татом серед масових туроператорів України.
Трохи менш різке збільшення демонструє ту#
роператор TUI. Наразі він має 256 офісів, що
працюють за його франшизою в Україні. Далі
ситуація складається досить цікава, бо інші ту#
роператори мали періоди, коли кількість їх
офісів зменшувалася, а в ситуації з Join Up
зменшувалося майже в два рази. Це можна по#
в'язати в передусім з економічною ситуацією у
країні, коли в період з 2014 до 2015 року при#
пиняли свою діяльність не тільки франчайзин#
гові офіси, але й багато незалежних агентств.
Ще однією причиною можна назвати незацікав#
леність операторів розвивати власну мережу
турагентств у цей період часу. Нині туропера#
тор Join Up навпаки намагається збільшити ча#
стку своїх офісів на туристичному ринку и на
сьогодні мають 101 офіс. Досить цікава ситуа#
ція у туроператора Tez Tour. Вони мають най#
меншу кількість франчайзингових офісів в Ук#
раїні серед інших туроператорів і ця цифра за#
лишається приблизно стабільною за останні
роки без різких коливань і складає наразі 36 ту#
рагентств. Така мала кількість пов'язана з до#
волі суворими умовами вступу до мережі. На
цей графік не потрапив туроператор Anex Tour.
Це пов'язано з тим, що вони запустили влас#
ний франчайзинг тільки на початку 2017 року,
але наразі демонструють дуже велике зростан#
ня франчайзингових офісів. За рік, в Україні
відкрилося 105 франчайзингових представ#
ництв цього туроператора і можна спрогнозу#
вати, що ця цифра буде зростати і надалі.

Проаналізувавши франчазингові пропо#
зицій основних масових туроператорів Украї#
ни, доцільно створити порівняльну таблицю за
основними показниками.

Якщо брати основні показники діяльності
та вступу у мережу, як#от: паушальний вне#
сок (для новачків та діючих агентств), роялті,
план продажів та базову комісію агентств —
маємо наступну ситуацію. За показником па#
ушального внеску найбільш лояльні умови
має туроператор Coral Travel. Це можна по#
в'язати з тим, що вони ставлять на меті пост#
ійно збільшувати кількість франчайзингових
агентств по всій Україні, а тому поставили ма#
ленький поріг для вступу. Найбільший показ#
ник має туроператор Tez Tour, що відобра#
жається і на кількості агентств загалом по Ук#
раїні. Всі інші туроператори в останній час
відкрили достатньо офісів, тому збільшили
паушальні внески.

Якщо розглядати суму роялті, то тут при#
близно показники однакові у декількох туро#
ператорів (1500—2000 грн). Виключенням є Tez
Tour, де щомісячні відрахування складають
відсоток від продажів агентства. Щодо плану
продажів для міста Харкова, то найнижчий він
у TUI, але в найближчий час вони, скоріш за
все збільшать план продажу, бо активно поча#
ли розвивати регіональні ринки і у агентств
буде великий вибір пропозицій саме від цього
туроператора. Найвищий показник у Join Up,
який має найбільшу кількість можливих на#
прямів з відльотом із Харкова. Базова комісія
майже у всіх туроператорів однакова (13%),
виключенням є TUI, де в стартовому пакеті за#
кладено комісію 12% та Tez Tour з найвищою
комісію серед аналізованих операторів — 14%.
Це зумовлюється тим, що франчайзингові аген#
тства продають тури лише цього туроперато#
ра, тому і отримують найвищу комісію серед
усіх [1].

Вибір підприємця тієї чи іншої франшизи
залежить не тільки від фінансових складових
франчайзингового пакету, але і від того, які
умови надає оператор для потенційного фран#
чайзі, адже від цього буде залежати успіх
діяльність турагентства. Окрім того, в багатьох
випадках дуже важливу роль грає саме при#
хильність самого підприємця до якогось конк#
ретного бренду, довіра до нього серед клієнтів
та, загалом, відомість на туристичному ринку.

ВИСНОВКИ
Виходячи з проведеного аналізу динаміки

кількості франчайзингових турагенств за
різними показниками, можна дійти загального
висновку, що на сьогодні цей тип ведення бізне#
су є дуже популярним, що підтверджується ди#
намікою змін у кількості франчайзингових
офісів за останні роки в Україні. Ця тенденція
буде продовжуватися, бо за високої конку#
ренції на туристичному ринку, це один з найк#
ращих способів залишатися конкурентоспро#
можним. Через велику кількість турагентств
змивається поняття хорошого сервісу для
клієнтів наразі конкуренція перетворилася у
постійну боротьбу за туриста шляхом недобро#
совісної конкуренції. В даному випадку для
клієнта франчайзинг — це та можливість отри#
мати високий рівень обслуговування та гарантії
власної безпеки та надійності, які вони не змо#
жуть отримати в незалежному агентстві, особ#
ливо виходячи з того, що за останній час відбу#
вається не мало проблемних ситуацій, коли ту#
рагентства показують власну бездіяльність.
Тому можна сказати, що франчайзинг буде і
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надалі розвиватися і частка його на туристич#
ному ринку України з кожним роком зроста#
тиме.
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FORMATION AND USE OF LABOR POTENTIAL OF RURAL AREAS

Мета статті полягає у визначенні сучасних тенденцій формування та використання трудового потенціалу сільських
територій. Об'єктом розгляду є трудові ресурси сільських територій Херсонської області. У статті розглянуто основні
фактори, що визначають трудовий потенціал та тенденції його зміни, обгрунтовано пропозиції щодо розвитку труR
дового потенціалу. Досліджено динаміку чисельності наявного населення в сільській місцевості та природного руху
сільського населення області. Визначено причини депопуляційних процесів у сільській місцевості. Проведено аналіз
структури чисельності постійного населення за окремими віковими групами і місцем проживання. Досліджено деR
мографічне навантаження на сільське населення працездатного віку. Проведено аналіз динаміки змін показників
економічної активності сільського населення, зайнятості та безробіття. Запропоновано заходи щодо збереження,
розвитку та продуктивного використання трудового потенціалу сільських територій.

The purpose of the article is to identify current trends in the formation and use of labor potential in rural areas. The
subject of the article is the labor resources of the rural territories of Kherson region. The article considers the main
factors that determine the labor potential and tendencies of its change, and offers proposals for the development of labor
potential. The dynamics of the population size in rural areas and the natural movement of the rural population of the
region are investigated. The causes of depopulation processes in rural areas are identified. The structure of the permanent
population by individual age groups and place of residence is analyzed. Demographic burden on working age rural
population is investigated. The dynamics of changes in indicators of economic activity of rural population, employment
and unemployment is analyzed.

At the present stage of development of Ukraine, there are negative trends in the rural labor market. In particular, the
high level of unemployment among the rural population and the inefficient use of staff in agricultural enterprises. The
rural unemployment rate in the Kherson region in 2018 was 6.5% of the economically active rural population, but compared
to 2010, the unemployment rate decreased by 10.5 pp and compared to 2016 — by 1.2 pp, which is a positive trend.

The main reasons for the rural population's unemployment are the decrease in the attractiveness of jobs and
vacancies; orientation of the population to find work in other regions of the country; territorial disunity, lack of transport
and transport connectiont; difficulties in employment of people of preRretirement age, disabled people, youth; decrease
in motivation for agricultural work; decrease of working capacity, competitiveness, qualitative characteristics of
personnel; long breaks in employment; lack of appropriate professional and educational training, work experience;
seasonality of work, diverse nature of work; difficult working conditions; low level of mechanization of agricultural
work; low wages, etc.

Ключові слова: трудовий потенціал, відтворення трудового потенціалу, сільські териA
торії, демографія, демографічне навантаження, економічно активне населення, безробіття.

Key words: labor potential, reproduction of labor potential, rural territories, demography,
demographic burden, economically active population, unemployment.

вимагає пильної уваги до формування й
ефективного використання трудового по#
тенціалу, особливо у сільському госпо#
дарстві. Формування трудового потенціалу
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нерозривно пов'язане з демографічною си#
туацією на селі.

В українському суспільстві тривалий час
відбуваються істотні зміни, що призвели до ви#
мирання сіл та погіршення якості життя
сільських мешканців. Тому стратегічного зна#
чення для ефективного функціонування сіль#
ськогосподарських підприємств у нестабільних
умовах розвитку ринкових відносин у нашій
країні набуває людський фактор. Якими б дос#
коналими не були засоби сільськогосподарсь#
кого виробництва і знаряддя праці, їх ефектив#
не використання завжди буде залежати від го#
ловного виробничого ресурсу — тих людей, які
працюють на землі.

На фоні скорочення чисельності сільсько#
го населення відбувається погіршення якісно#
го складу трудового потенціалу, кваліфікацій#
ного й освітньо#культурного рівня населення,
необгрунтоване зниження вартості робочої
сили та доходів населення.

Нова регіональна політика в Україні щодо
управління регіональним розвитком з ураху#
ванням реформи децентралізації системи дер#
жавного управління обумовлює необхідність
поглибленого вивчення особливостей розвит#
ку сільських територій України і здійснення
змін з метою досягнення стабільного зростан#
ня якості життя населення на основі збалансо#
ваного розвитку регіональної економіки, базо#
ваної на інноваціях, ефективному використанні
наявних ресурсів, розвитку людського капіта#
лу, а також з урахуванням стратегічних інте#
ресів держави і, тим самим, припинення застою
у сфері розвитку, головним чином за еконо#
мічним, соціальним та екологічним вимірами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем формування та ви#
користання трудового потенціалу присвячено
наукові праці відомих вітчизняних вчених, а

саме: С. Біляцький, Д. Богиня, О. Богуцький,
В. Геєць, Т. Гоголь [1], Н. Гринчук, В. Дієспе#
ров, О. Довгаль [2], Т. Заяць [3], С. Коваль [4],
В. Кравченко, Р. Кулинич, І. Курило, Е. Ліба#
нова, І. Петрова, С. Пирожков, В. Стешенко,
В. Ткачук [5], В. Шаульська, Л. Шепотько та
інших науковців. Однак недостатньо дослідже#
ними залишаються питання щодо регіональних
проблем відтворення та використання трудо#
вого потенціалу сільських територій.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасних тен#

денцій формування і використання трудового
потенціалу сільських територій Херсонської
області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливою умовою розвитку трудового по#

тенціалу є дослідження демографічної ситу#
ації. Станом на 1 січня 2019 р. кількість наявно#
го населення Херсонської області становила
1037,7 тис. осіб (що становить 2,5% населення
України), з яких 636,4 тис. осіб (61,3%) — міське
населення і 401,3 тис. осіб (38,7%) — сільське.
Чисельність постійного населення на території
області на 1 січня 2019 р. становила 1036,2 тис. осіб,
з яких чоловіче населення складало 481,1 тис. осіб
(46,4%), жіноче — 555,1 тис. осіб (53,6%).

Демографічні процеси в Херсонській об#
ласті мають негативну тенденцію (табл. 1). За
період 2010 — 2019 рр. чисельність наявного
населення зменшилась на 55,7 тис. осіб або на
5,1%. Це сталося як за рахунок скорочення
міського, так і сільського населення. Питома
вага сільського населення в загальній кількості
населення області протягом досліджуваного
періоду суттєво не змінювалась і коливалась у
межах 38,7—38,9%.

Найважливішою характеристикою демог#
рафічної ситуації є природний рух населення
(табл. 2).

Наявне населення, тис. 
осіб 

До загальної 
кількості, % 

у тому числі 
Роки 

(на 1 січня) всього міське сільське міське сільське

2010 1093,4 668,5 424,9 61,1 38,9 
2011 1088,2 665,4 422,8 61,1 38,9 
2012 1083,4 662,5 420,9 61,2 38,8 
2013 1078,2 659,5 418,7 61,2 38,8 
2014 1072,5 656,2 416,3 61,1 38,8 
2015 1067,9 653,5 414,4 61,2 38,8 
2016 1062,4 650,5 411,9 61,2 38,8 
2017 1055,6 646,3 409,3 61,2 38,8 
2018 1047,0 641,4 405,6 61,3 38,7 
2019 1037,7 636,4 401,3 61,3 38,7 

Таблиця 1. Динаміка чисельності наявного населення Херсонської області

Джерело [6].
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Негативні тенденції природного руху насе#
лення в Херсонській області проявляється в
низьких показниках народжуваності та висо#
ких показниках смертності. Найнижчий показ#
ник народжених за досліджуваний період спо#
стерігався у 2018 р. — 9095 осіб. У порівнянні з
2010 р. цей показник скоротився на 3294 особи
або на 26,6%, а в порівнянні з попереднім ро#
ком — на 869 осіб або на 8,7%. В 2018 р. кількість
померлих на Херсонщині у 1,8 рази перевищи#
ла кількість народжених.

У сільській місцевості динаміка природно#
го руху населення характеризується зменшен#
ням народжуваності та смертності порівняно з
2010 р. (табл. 3).

Загальний рівень народжуваності сільського
населення області в 2018 р. становив 8,6 народ#
жених на 1000 осіб наявного населення (в Україні
— 8,9) проти 12,1 — у 2010 р. (в Україні — 11,9).
Коефіцієнт смертності скоротився з 15,3 помер#
лих на 1000 осіб наявного населення у 2010 р. (в

Роки 
Показники 2010 2016 2017 2018 

2018 р. 
у % до 
2010 р. 

Україна 
Загальний коефіцієнт 
народжуваності 

 
11,9 

 
10,5 

 
9,7 

 
8,9 

 
74,8 

Загальний коефіцієнт 
смертності 

18,6 17,4 17,1 17,3 93,0 

Загальний коефіцієнт 
природного приросту 
(скорочення) 

 
-6,7 

 
-6,9 

 
-7,5 

 
-8,4 

 
125,4 

Херсонська область 
Загальний коефіцієнт 
народжуваності 

 
12,1 

 
9,9 

 
9,4 

 
8,6 

 
71,1 

Загальний коефіцієнт 
смертності 

15,3 15,3 15,0 15,1 98,7 

Загальний коефіцієнт 
природного приросту 
(скорочення) 

 
-3,2 

 
-5,4 

 
-5,6 

 
-6,5 

 
203,1 

Таблиця 3. Загальні коефіцієнти
народжуваності, смертності та природного

приросту (скорочення) сільського населення
України та Херсонської області (на 1000 осіб

наявного населення)

Джерело: розраховано за даними [6].
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Рис. 1. Динаміка коефіцієнта життєвості сільського населення Херсонської області

Таблиця 2. Характеристика відтворення населення Херсонської області

Джерело: розраховано за даними [6].

Роки  2010 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 р. у % 
до 2010 р. 

Кількість народжених 
-  всього, осіб  
в т.ч. 

 
 
12388 

 
 
12308 

 
 
11372 

 
 
10769 

 
 
9964 

 
 
9095 

 
 
73,4 

- у міських поселеннях 7271 7091 6986 6701 6131 5615 77,2 
- у сільській місцевості 5117 5217 4386 4068 3833 3480 68,0 
Кількість померлих – 
всього, осіб 
в т.ч. 

 
 
16432 

 
 
16141 

 
 
16591 

 
 
16442 

 
 
15885 

 
 
16163 

 
 
98,4 

- у міських поселеннях 9946 9864 10278 10141 9788 10068 101,2 
- у сільській місцевості 6486 6277 6313 6301 6097 6095 94,0 
Природний приріст 
(скорочення) населення, 
осіб 
в т.ч. 

 
 
 
-4044 

 
 
 
-3833 

 
 
 
-5219 

 
 
 
-5673 

 
 
 
-5921 

 
 
 
-7068 

 
 
 
174,8 

- у міських поселеннях -2675 -2773 -3292 -3440 -3657 -4453 166,5 
- у сільській місцевості -1369 -1060 -1927 -2233 -2264 -2615 191,0 
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Україні — 18,6) до 15,1 у 2018 р. (в Україні —
17, 3).

Причинами низької народжуваності та ви#
сокої смертності сільського населення Хер#
сонської області є, насамперед, низький рівень
доходів населення, відсутність достатньої дер#
жавної підтримки молодим сім'ям, високий
рівень захворюваності та низький рівень медич#
ного обслуговування населення. Крім того, од#
ним із важливих чинників динамічних змін на#
роджуваності безперечно є динаміка шлюб#
ності і розлучуваності [7, с. 89]. Так, у 2018 р.
кількість зареєстрованих шлюбів була на 13,3%
менше показника 2010 р.. Із загальної кількості
народжених у 2018 р. 70,2% немовлят народи#
лося у жінок, які перебували у зареєстровано#
му шлюбі, що на 1,9 в.п. менше у порівнянні з
2010 р. У сільській місцевості із загальної
кількості народжених у 2018 р. 63,4% народи#
лося у жінок, які перебували в зареєстрованому
шлюбі, що на 1,3 в.п. менше показника 2010 р.,
а частка дітей народжених поза шлюбом ста#
новила 36,6%.

Співвідношення числа народжених до чис#
ла померлих відображає коефіцієнт життєвості
(рис. 1).

У 2010 р. на 100 померлих у сільській місце#
вості Херсонської області приходилось 79 на#
роджених. У 2011—2014 рр. коефіцієнт життє#
вості поступово збільшувався і коливався у ме#
жах від 0,82 до 0,83. Однак з 2015 по 2018 роки
він значно знизився. Найменша кількість на#
роджених в розрахунку на 100 померлих в селі
спостерігалась в 2018 р. — 57.

У Херсонській області за 2010—2018 рр. се#
редня тривалість життя населення при народ#
женні зросла на 1 рік (табл. 4). Протягом до#
сліджуваного періоду спостерігається зростан#
ня середньої очікуваної тривалості життя. У
2017 р. спостерігався найбільший приріст три#
валості життя при народженні порівняно з по#

переднім роком, а у 2018 р. — найбільше його
скорочення. Водночас тривалість життя жінок
протягом досліджуваного періоду була вищою
за тривалість життя чоловіків більше ніж на
10 років.

Сучасні тенденції зниження народжува#
ності та збільшення тривалості життя сприяють
старінню населення і виникненню депопуля#
ційних явищ. Зростання частки економічно та
соціально неактивних людей похилого віку, за

Частка населення у віці 
Роки 0-14 років 15-64 років 65 років 

і старше 
Міські та сільські поселення 

2010 14,8 70,6 14,6 
2011 14,9 70,7 14,4 
2012 15,0 70,6 14,4 
2013 15,2 70,3 14,5 
2014 15,5 69,8 14,7 
2015 15,7 69,2 15,1 
2016 16,0 68,8 15,2 
2017 16,1 68,3 15,6 
2018 16,2 68,0 15,8 

Міські поселення 
2010 13,8 71,6 14,6 
2011 13,9 71,6 14,5 
2012 14,1 71,3 14,6 
2013 14,4 70,9 14,7 
2014 14,7 70,2 15,1 
2015 15,1 69,5 15,4 
2016 15,4 68,9 15,7 
2017 15,7 68,4 15,9 
2018 15,8 67,9 16,3 

Сільська місцевість 
2010 16,5 69,0 14,5 
2011 16,4 69,4 14,2 
2012 16,4 69,5 14,1 
2013 16,5 69,4 14,1 
2014 16,7 69,0 14,3 
2015 16,7 68,8 14,5 
2016 16,8 68,5 14,7 
2017 16,8 68,3 14,9 
2018 16,8 68,1 15,1 

Таблиця 5. Структура чисельності постійного
населення Херсонської області за окремими

віковими групами, %

Джерело: розраховано за даними [6].

Таблиця 4. Середня очікувана тривалість життя при народженні за статтю
у Херсонській області, років

Джерело: розраховано за даними [6].

у тому числі 

Роки 
Середня 
тривалість 
життя чоловіки жінки

Приріст (скорочення)  
середньої тривалості 

життя (+,-) до 
попереднього року 

2010 69,28 63,99 74,58 - 
2011 69,82 64,45 75,03 +0,54 
2012 69,95 64,68 75,14 +0,13 
2013 70,00 64,87 75,03 +0,05 
2014 70,03 64,66 75,39 +0,03 
2015 69,95 64,75 75,12 -0,08 
2016 70,16 65,03 75,21 +0,21 
2017 70,80 65,71 75,75 +0,64 
2018 70,51 65,38 75,57 -0,29 
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умов одночасного зменшення частки населен#
ня в працездатному віці, впливає на різні сто#
рони життєдіяльності суспільства. В еко#
номічній сфері цей процес відбивається на еко#
номічному зростанні, інвестиціях та спожи#
ванні, ринках праці, пенсіях, оподаткуванні та
розподілі трансфертів між поколіннями. У со#
ціальній сфері старіння позначається у зростанні
витрат на задоволення соціальних потреб (со#
ціального та медичного забезпечення) [8, с. 147].

Для виміру старіння населення використо#
вують спеціальні шкали. Якщо в якості крите#
рію використовується вік 60 років, то найчас#
тіше застосовується шкала Ж. Боже Гарньє —
Е. Россета. За початковий рівень демографіч#
ного старіння населення в ній прийнято 12—
14% осіб віком 60 років і старше у всій сукуп#
ності населення, 14—16% — середній рівень,
16—18% — високий рівень, 18% і вище — дуже
високий рівень [9, с. 43]. У разі використання
критерію 65 років і старше застосовується шка#
ла демографічного старіння ООН. Згідно з нею
населення з питомою вагою осіб у віці 65 років
і старше, менше 4% — вважається молодим,
менше 7% — знаходиться на порозі старості,
понад 7% — вважається старим.

У Херсонській області частина осіб у віці
65 років і старше в 2018 р. становила 15,8%.
Отже, Херсонщина належить до областей з дуже
високим рівнем старіння населення (табл. 5).

Порівняно з 2010 р. рівень старіння населен#
ня Херсонської області підвищився на 1,2 в.п.,
у міських поселеннях — на 1,7 в.п., а у сільській
місцевості — на 0,6 в.п. Вищі темпи старіння
міського населення, порівняно із сільським,
пояснюються специфікою міського способу

життя, що сприяє формуванню урбаністично#
го стереотипу демографічної поведінки (його
характерні риси — пізній вік вступу до шлюбу
й народження однієї дитини).

Статева структура населення області харак#
теризується перевагою жінок у її загальній чи#
сельності. На 1 січня 2019 р. у структурі по#
стійного населення питома вага жінок складає
53,6 % (555,1 тис. осіб), чоловіків — 46,4 % (481,1 тис.
осіб), хоча при народженні хлопчиків на#
роджується більше, ніж дівчаток. Так, у 2018 р.
на 100 дівчаток приходиться 109 хлопчиків
(4740 хлопчиків та 4355 дівчаток). При цьому у
сільській місцевості на 100 дівчаток — 106 хлоп#
чиків (1787 хлопчиків та 1693 дівчаток), а у місь#
ких поселеннях — 111 хлопчиків (2953 хлопчи#
ка та 2662 дівчаток). Це співвідношення
змінюється в міру старіння населення і вже з
36#річного віку в структурі населення перева#
жають жінки. Такий дисбаланс у гендерному
співвідношенні не сприяє нормальному режи#
му відтворення.

Важливою кількісною характеристикою
трудового потенціалу сільських територій є
демографічне навантаження на сільське насе#
лення працездатного віку. Структура сільсько#
го населення області є сприятливою для відтво#
рення, на що вказує переважання частки дітей
у віці 0—14 років над особами у віці 65 років і
старше (16,8% та 15,1% відповідно). Отже, не#
зважаючи на те що сільське населення регіону
старіє, відбувається розширення демографічно#
го підгрунтя до його відтворення. Темпи цих ди#
намічних зрушень мають тенденційний характер.

Демографічне навантаження в 2018 р. у
сільській місцевості Херсонської області стано#
вить 470 непрацюючих на 1000 осіб працездат#
ного населення, при цьому навантаження осо#
бами у віці, молодшому за працездатний (0—14 ро#
ків) — 247 осіб, а у віці старшому за працездат#
ний (65 років і старше) — 223 особи (табл. 6).

Проблема використання трудового потен#
ціалу сільського населення полягає в забезпе#
ченні його продуктивної зайнятості та ефек#
тивному використанні працівників в аграрно#
му секторі економіки. Дослідження економіч#
ної активності сільського населення Херсонсь#
кої області виявило певні особливості щодо
вирішення цих проблем (табл. 7).

Середньорічна кількість економічно актив#
ного населення Херсонської області у 2018 р.
порівняно з 2016 р. збільшилося на 2,6 тис. осіб
або на 0,5%. З них 448,2 тис. осіб або 89,7% зай#
мались економічною діяльністю, а 51,3 тис. осіб
або 10,3%, відповідно до методології МОП,
класифікувалися як безробітні. Серед еконо#

На 1000 осіб у віці 15-64 роки 
припадає непрацездатних 

із них Роки 
Усього дітей у 

віці 
0-14 років 

осіб у віці 
65 років і 
старше 

2010 450 239 211 
2011 442 237 205 
2012 439 236 203 
2013 440 237 203 
2014 445 240 205 
2015 452 243 209 
2016 457 244 213 
2017 463 246 217 
2018 470 247 223 
Середньорічний 
абсолютний приріст, 
осіб 

3 1 2 

2018 р. у % до 2010 р. 104,4 103,3 105,7 
2018 р. у % до 2017 р. 101,5 100,4 102,8 

Таблиця 6. Демографічне навантаження на
сільське населення Херсонської області

Джерело: розраховано за даними [6].
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мічно активного населення працездатного віку
у 2018 р. сільське населення становило 39,9%, а
серед непрацездатного — 48,3%.

У 2018 р. у структурі сільського населення
економічно активне складає 49,8%, що на 2,8 в.п.
перевищує аналогічний показник міського насе#
лення. Економічно активне сільське населення
працездатного віку в структурі сільського насе#
лення на 2,3 в.п. вище від аналогічного показника
міського населення. Водночас у структурі відпо#
відного населення економічно активне сільське
населення старше працездатного віку становить
1,0% проти 0,7% — міського. Кількість зайнятих
в сільській місцевості у 2018 р. порівняно з 2016 р.
скоротилось на 0,6 тис. осіб або на 0,3%, а безро#
бітних — на 2,7 тис. осіб або на 17,3%.

На формування, використання і зайнятість
трудових ресурсів у сільській місцевості знач#
ний вплив мають трансформаційні процеси, що
відбуваються в агарній сфері. Відповідно до
змін форм власності змінюються організацій#
но#економічні та правові форми господарюван#
ня і типи аграрних підприємств. На 1 листопа#
да 2018 р. у Херсонській області кількість
підприємств, які здійснювали сільськогоспо#
дарську діяльність, становила 2606 одиниць, що
на 38 одиниць або на 1,4% менше ніж на анало#
гічну дату 2016 р. У тому числі діючих фер#
мерських господарств на 1 листопада 2018 р. на#
лічувалося 1934 одиниці, що на 454 одиниці або
на 19,0% менше порівняно з 2016 р.

Водночас аналіз зайнятості населення Хер#
сонської області за видами економічної діяль#
ності дозволив зробити висновки, що кількість
зайнятого населення у сільському господарстві
зросла з 130,3 тис. осіб у 2016 р. до 136,4 тис.
осіб у 2018 р. або на 4,7%. Чисельність зайня#
тих осіб у промисловості в 2018 р. порівняно з
2016 р. не змінилася та становила 39,8 тис. осіб.
Кількість працюючих у сфері освіти зменшила#
ся на 2,3% (з 39,4 тис. осіб до 38, 5 тис. осіб),
охорони здоров'я — на 4,3% (25,7 тис. осіб до
24,6 тис. осіб). В органах державного управлі#
ння кількість працюючих зросла з 27,2 тис. осіб
у 2016 р. до 28,3 тис. осіб у 2018 р. або на 4,0%.

На сучасному етапі розвитку України про#
стежуються негативні тенденції на ринку
сільської праці. Зокрема щодо високого рівня
безробіття серед сільського населення й не#
ефективного використання персоналу в сіль#
ськогосподарських підприємствах. Рівень без#
робіття сільського населення у Херсонській об#
ласті в 2018 р. становив 6,5% до економічно ак#
тивного населення сільської місцевості, але у
порівнянні з 2010 р. рівень безробіття зменшив#
ся на 10,5 в.п., а порівняно з 2016 р. — на 1,2
в.п., що є позитивною тенденцією.

Основними причинами безробіття сільського
населення є скорочення привабливості робочих
місць, вакансій; орієнтація населення на пошук
роботи в інших регіонах країни; територіальна
роз'єднаність, відсутність транспорту та нор#

Таблиця 7. Населення Херсонської області за економічною активністю

Джерело: розраховано за даними [6].

Все населення у т.ч.  сільське населення 

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

2018 р. 
у % до 
всього 
насе- 
лення 

Економічно активне 
населення  
всього, тис.осіб 
 у т.ч.: 

 
 
496,9 

 
 
497,2 

 
 
499,5 

 
 
203,1 

 
 
202,9 

 
 
199,8 

 
 
40,0 

- працездатного віку 488,0 488,1 490,8 198,6 199,0 195,6 39,9 
- старше 
працездатного віку 

 
8,9 

 
9,1 

 
8,7 

 
4,5 

 
3,9 

 
4,2 

 
48,3 

Зайняті – всього, 
тис. осіб 
 у т.ч.: 

 
441,0 

 
442,2 

 
448,2 

 
187,5 

 
187,7 

 
186,9 

 
41,7 

- працездатного віку 432,1 433,1 439,5 183,0 183,8 182,7 41,6 
- старше 
працездатного віку 

 
8,9 

 
9,1 

 
8,7 

 
4,5 

 
3,9 

 
4,2 

 
48,3 

Безробітні – всього, 
тис. осіб 
у т.ч.: 

 
55,9 

 
55,0 

 
51,3 

 
15,6 

 
15,2 

 
12,9 

 
25,1 

- працездатного віку 55,9 55,0 51,3 15,6 15,2 12,9 25,1 
Економічно неактивне 
населення, всього, тис. осіб 
у т.ч.: 

 
293,9 

 
290,2 

 
279,8 

 
101,6 

 
101,2 

 
101,5 

 
67,1 

- працездатного віку 175,3 164,8 151,2 60,1 56,3 55,4 36,6 
- старше працездатного віку 118,6 125,4 128,6 41,5 44,9 46,1 35,8 
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мального транспортного сполучення; трудності
працевлаштування людей у передпенсійному віці,
інвалідів, молоді; зниження мотивації до
сільськогосподарської трудової діяльності; зни#
ження працездатного потенціалу, конкурентос#
проможності, якісних характеристик персоналу;
наявність тривалої перерви трудовій діяльності;
відсутність відповідної професійної й освітньої
підготовки, досвіду роботи; сезонність праці,
різноплановий характер праці; важкі умови праці;
низький рівень механізації сільськогосподарсь#
ких робіт; низький рівень заробітної плати, тощо.

ВИСНОВКИ
Ефективний механізм формування і вико#

ристання трудового потенціалу сільських тери#
торій передбачає поліпшення демографічної
ситуації, розвиток соціальної інфраструктури,
економічне зростання сільськогосподарського
виробництва, переробних та обслуговуючих
галузей, вдосконалення соціальних гарантій,
зростання доходів сільського населення,
пільгове кредитування аграрних підприємців
для створення нових робочих місць і зниження
рівня безробіття, створення умов та місць для
проведення культурного дозвілля, безперерв#
не навчання працівників аграрної сфери та
підвищення рівня життя населення загалом.
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MODEL OF STRUCTURAL POLICY OF UKRAINE AND STRUCTURAL!TEMPOLOGICAL
ANALYSIS

У статті за результатами попередніх аналізів описано структурні дисбаланси ВВП за доходами. В Україні маємо
надто велику частку оплати праці у структурі ВВП, що тягне за собою негативні деформації макроекономічних проR
порцій в економіці, які обмежують інвестиційний потенціал. Цей структурний дисбаланс ВВП є доказом присутності
у економічному розвитку тенденції до надмірного споживання. Невиправдане зростання заробітної плати не сприяє
економічному зростанню, оскільки технологічні структурні зміни, модернізація виробництва, впровадження технічR
них і наукових змін здійснюються шляхом інвестицій, джерелом яких є не заробітна плата, а інші доходи та інвестиції
зовнішнього характеру.

Виявлені відмінності показників ефективності оплати праці між регіонами є одним із проявів диспропорцій на
рівні економічного розвитку регіонів, що відображаються через показники ВРП. Ці диспропорції істотно впливають
на темпи структурних змін у кожному регіоні окремо, на особливості реалізації структурної політики регіону, на
умови, в яких здійснюються трансформації в країні загалом. Низький рівень ефективності оплати праці у націоR
нальній економіці знаходить свій вияв у глибокій варіативності цього показника залежно від виду економічної діяльR
ності. З одного боку, спричинено це закономірними відмінностями між видами діяльності, а з іншого боку, на оплату
і результати праці впливають українські реалії. Перекази мігрантів постійно зростають, що знижує їхню цінність
стосовно ВВП та перешкоджають економічному розвитку у вигляді так званої "голландської хвороби" та "слабкого
врядування".

In this article, a generalized model for the formulation and implementation of structural policies is provided. The
elements of the model are the general characteristics (features), the system of goals, the mechanism of policy
implementation, and the set of entities involved in the process of its implementation. A distinct "engine" of structural
policy implementation is the mechanism of its implementation, represented by three types of provision: instrumental,
scientific, methodological, legal and regulatory.

Instrumentation support is a financial, economic, informational, governmental, structural, legal, organizational,
educational tools that are divided into instruments of direct and indirect action. Legal and regulatory support is a set of
legal acts related to the restructuring of the economy, implementation of the principles of structural restructuring in the
legal field of the state; national, sectoral and regional strategies for restructuring of the national economy,
recommendations and international standards.

Scientific and methodological support for structural policy is a set of methods and means of planning and forecasting,
modeling, systems of audit and regulation of policy implementation processes, evaluation of achievement of development
goals and monitoring of the process of implementation of structural policy.

The main purpose of the implementation lies in the structural and tempological analysis and monitoring of structural
changes, which follows from the structural policy implementation algorithm. The algorithm is a sevenRstep procedure
that is repeated at each stage of the lifecycle of the structural policy. Structural and tempological analysis and monitoring
are the content of the three final stages of the algorithm which is a periodically repeated monitoring and analysis of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Диспропорційність у соціально#економіч#

ному розвитку ускладнює здійснення ефектив#
ної структурної політики, збільшуючи загрози
виникнення кризових явищ. Причини цього
пов'язані з різними можливостями й актив#
ністю пристосування ресурсного потенціалу до
ринкових умов, загальним розподілом доходів,
забезпеченістю соціальними гарантіями, струк#
турою ринку праці, міграцією робочої сили.

Насамперед недосконалість і дисбаланси
проявляються і в тих структурних аспектах на#
ціональної економіки, які пов'язані з ринком
праці. На нинішньому етапі розвитку праця має
особливе значення, оскільки від якісних і
кількісних характеристик наявної робочої сили
значною мірою залежать можливості структур#
них трансформацій національної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Активні дебати про структурні дисбаланси
та їх наслідки для економік не припиняються.
Їх досліджували у наукових працях О. Апокін,
О. Бажан, О. Буторина. Серед українських вче#
них, котрі займаються питаннями структурних
диспропорцій варто виділити О. Білоруса, Д. Лу#
к'яненка, З. Луцишин, О. Мозгового, А. Поруч#
ника, О. Рогача, І. Шкодіну та ін. Ця проблема
поглиблюється, набирає нових форм та впливів,
а відповідно виникає необхідність її постійно#
го моніторингу та дослідження з метою про#
тидії ймовірним кризовим явищам у майбут#
ньому.

Предметом дослідження — структурні дис#
баланси ВВП України з точки зору оплати праці
за період 2000—2018 рр.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — виявити структурні дисбалан#

си та їх наслідки у структурі ВВП за доходами.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У наших попередніх дослідженнях [1—4] ми
аналізували структурні зміни ВВП за дохода#
ми у період 2001—2018 рр. та динаміку показ#
ників ефективності оплати праці, ефективності
оплати праці мігрантів та ефективності пере#
казів мігрантів. За результатами даного аналі#
зу виявили структурні дисбаланси та намага#
лися встановити їх наслідки.

Структурні дисбаланси у структурі оплата
праці та інші доходи у ВВП. Показник ефектив#
ності оплати праці за період 2001—2018 рр.
зменшився, попри окремі роки зростання. До
оптимального показника ефективності 3,0 (за
розрахунками закордонних економістів) Ук#
раїна навіть не наближається.

Факторний аналіз впливу оплати праці та
показника ефективності оплати праці на зміни
ВВП показав, що зниження ВВП відбувалося
саме за рахунок зменшення ефективності оп#
лати праці, в останні роки доходило навіть до
зменшення на #99%. І тільки збільшення опла#
ти праці (на нашу думку — безпідставне!!!) ком#
пенсувало ці втрати ВВП. Це потребує негай#
ного втручання держави економічну політику
в сфері оплати праці.

Попередні висновки продовжує аналіз
структури ВВП за доходами з погляду двох
складників "оплата праці — інші доходи".
Термін "інші доходи" також об'єднує поняття:
прибуток, рента, відсотки або дивіденди. За
кожним з перелічених складників стоять чин#
ники виробництва: оплата праці представляє
робочу силу, інші доходи відповідно до склад#
ників — фізичний капітал, землю та інші при#
родні ресурси, цінні папери. Фактично двоеле#
ментна структура ВВП у формі "оплата праці
— інші доходи" протиставляє робочу силу як
чинник виробництва іншим чинникам. І в рам#
ках цієї структури маємо значний дисбаланс.

Ключові слова: структурні дисбаланси, ВВП, ВРП, структурні зміни, ефективність оплаA
ти праці.

Key words: structural policy, mechanism of structural policy, structural and tempological analysis,
monitoring of structural changes.

policy implementation, as well as an abstract of analysis that summarizes the current policy stage and sets new goals for
the next policy phase.

The article describes the institutional foundations of the system of formulation and implementing of structural policy,
including the system of monitoring and structural, tempological analysis.
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Середні за досліджуваний період структурні
зміни ВВП, які спостерігалися, були незначни#
ми, однак в окремі роки, особливо в останні
2014—2018 рр. їхня інтенсивність значно
зросла і досягали навіть 8,85°. І як наслідок,
у 2018 р. співвідношення склало [56: 44] про#
ти оптимального для розвинених країн [30:
70]. Структурні зміни в останні роки тільки
віддаляли від цього співвідношення і у пере#
важній більшості випадків були спрямовані на
необгунтоване зростання частки оплати
праці в структурі ВВП.

Відтак можна стверджувати, що в Україні,
на відміну від розвинених країн, маємо надто
велику частку оплати праці у структурі ВВП і
це тягне за собою важливі негативні деформації
макроекономічних пропорцій в економіці, які
обмежують інвестиційний потенціал економі#
чного розвитку. Цей структурний дисбаланс
ВВП є доказом присутності у економічному
розвитку тенденції до надмірного споживання.
Насправді, зростання заробітної плати у вало#
вому випуску продукції повинно забезпечува#
тися насамперед зростанням продуктивності
праці, бути "результатом активізації структур#
них змін і технологічного оновлення виробниц#
тва, спрямованих на зниження його матеріало#
місткості та збільшення виробництва науко#
ємних видів товарів та послуг" [5]. А невиправ#
дане зростання заробітної плати не сприяє еко#
номічному зростанню, оскільки технологічні
структурні зміни, модернізація виробництва,
впровадження технічних і наукових змін
здійснюються шляхом інвестицій, а основним
джерелом інвестицій є не заробітна плата, а
інші доходи та інвестиції зовнішнього характе#
ру.

Структурні дисбаланси валового регіональ#
ного продукту за доходами. Хоча оплата праці
у вітчизняній економіці глибоко диферен#
ціюється за регіонами, динаміка змін регіональ#
ного показника ефективності оплати праці в
областях повторює динаміку, що мала місце в
Україні загалом. Все ж специфічні особливос#
тей областей проявляються. У 2017 р. найвищий
показник ефективності оплати праці мали Пол#
тавська, Дніпропетровська, Донецька, Запо#
різька і Київська області. Замикають список
Чернівецька, Закарпатська та Луганська об#
ласті замикає цей рейтинг. Показник ефектив#
ності оплати праці вказує на те, що три останні
області практично не створюють доданої вар#
тості (згідно з офіційною статистикою).

Оскільки регіони вирізняються між собою
за видами економічної діяльності, які представ#
лені в них, то логічним є висновок, що на по#

казник ефективності оплати праці в регіонах
впливають показники ефективності оплати
праці за видами економічної діяльності. Розра#
хунки підтверджують, що вищий показник
ефективності оплати праці мають розвинуті
регіони.

Також можна зауважити, що показник
ефективності оплати праці в регіонах щораз
більше диференціюється. Якщо в 2008 р. цей
показник регіонах варіював у межах від 1,18 до
2,52, то в 2017 р. — уже від 1,08 до 3,22. До речі,
саме цим можна пояснити чисто арифметичний
парадокс: протягом досліджуваного періоду
середній показник ефективності оплати праці
за регіонами зростав, тоді як загальноукраїнсь#
кий показник ефективності оплати праці навпа#
ки — спадав.

Розпізнані залежності також підтверджує
аналіз співвідношення між часткою праці й ча#
сткою інших доходів у структурі ВРП. Крім
того, тут отримуємо додатковий висновок: у
всіх областях показник ефективності оплати
потребує підвищення й зміни на цій основі
структури ВРП.

Виявлені відмінності показників ефектив#
ності оплати праці між регіонами є одним із
проявів диспропорцій на рівні економічного
розвитку регіонів, що відображаються через
показники ВРП. Ці диспропорції істотно впли#
вають на темпи структурних змін у кожному
регіоні окремо, на особливості реалізації
структурної політики на рівні регіональної еко#
номіки, на умови, в яких здійснюються транс#
формації в країні загалом. У таких умовах на
перше місце виходить проблема стратегічних
пріоритетів і напрямів розвитку регіонів Украї#
ни з урахуванням їхнього ресурсного потен#
ціалу, а також максимального використання
потенціалу міжрегіональної та міжнародної
співпраці.

Дисбаланси оплати праці за видами еконо#
мічної діяльності в структурі ВВП. Низький
рівень ефективності оплати праці у націо#
нальній економіці знаходить свій вияв у гли#
бокій варіативності цього показника залежно
від виду економічної діяльності. З одного боку,
спричинено це закономірними і природними
відмінностями між видами діяльності: різні спо#
соби виробництва потребують працівників
відповідних здібностей, рівня освіти, практич#
них навичок і вмінь, формують свої умов праці
тощо, і це знаходить вияв в оплаті праці і ре#
зультатах роботи. З іншого боку, на оплату
праці і результати праці впливають чисто ук#
раїнські реалії: нерозвиненість ринкових умо#
вах функціонування економіки, недостатньо
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високий рівень продуктивності праці, техноло#
гічності і використання передових технологій,
недосконалість структури економіки з погля#
ду як виробництва, так і потреб суспільства,
законодавства і механізмів оплати праці та ін.

Найвищий показник ефективності оплати
праці у операціях з нерухомим майном (L) та
промисловості (B, C, D, E). У самому кінці спис#
ку — мистецтво, спорт, розваги, відпочинок (R);
а також будівництво (F) і торгівля (G), хоча за
кількістю зайнятих вони займають лідируючі
позиції. Все сказане реально демонструє, на#
скільки недосконалою є система оплати праці
в національній економіці. Окрім того, це є та#
кож додатковим доказом відсутності в Україні
налагоджених механізмів перетікання капіталів
і людських ресурсів від менш до більш "приваб#
ливих" видів економічно діяльності.

Аналізуючи співвідношення оплати праці та
інших доходів у структурі ВВП за видами еко#
номічної діяльності, слід одразу вказати, що
структурне співвідношення [30: 70] в цьому ви#
падку може свідчити лише про те, наскільки
працевитратними (скільки "живої праці" вони
потребують) є різні види діяльності. Загалом
результати підтверджують винятково високу
частку "живої праці" у переважній більшості
видів економічної діяльності. Варто зазначити,
що у структурі всіх видів діяльності частка
праці зменшувалася до 2016 р, за винятком виду
економічної діяльності "мистецтво, спорт, роз#
ваги та відпочинок" (R). Однак, починаючи з
2017 р., ситуація різко змінюється: у більшості
видів діяльності частка праці зростає, окрім
будівництва (F), професійної, наукової та тех#
нічної діяльності (M), фінансової та страхової
діяльності (K), інформації та телекомунікація
(J). Найшвидше та найінтенсивніше зміни відбу#
валися у сільському господарстві.

Структурні дисбаланси ВВП з погляду
оплати праці і перекази мігрантів. Структурні
дисбаланси в економіці створюють відповідні
дисбаланси в соціальній структурі (зростання
рівня безробіття, диференціація доходів насе#
лення, погіршення демографічної ситуації), а
це також призводить до того, що частина ви#
вільнених в Україні працівників шукає роботу
за кордоном.

Протягом досліджуваного періоду ВВП
України, сукупна оплата праці, перекази
мігрантів і оплата праці мігрантів за кордоном
зростали, однак темпи їхнього зростання були
різними. Зростання перших двох показників не
перевищували 30%, а показник ефективності
праці, як показано раніше, протягом низки
років, наприклад, у періоди 2001—2004 рр. і

2015—2017 рр., був цілком пристойним. Що сто#
сується переказів і оплати праці мігрантів, то
вони зростали значно більшими темпами, а по#
казники ефективності переказів мігрантів і оп#
лати праці мігрантів, які визначаються як відно#
шення ВВП до відповідних показників, стрімко
спадали (понад 11 разів за період з 2008 р. по
2018 р.). Наведені факти не лише свідчать про
те, що щораз більше українців стають мігран#
тами, не беручи безпосередньої участі в розвит#
ку національної економіки і вкладаючи свою
працю, знання, вміння в розвиток економік
інших країн. Зменшення пропозиції на ринку
праці робочої сили, і насамперед висококвалі#
фікованої, призводить до уповільнення темпів
зростання української економіки.

Водночас стрімке падіння показників ефек#
тивності переказів і оплати праці мігрантів
свідчить, що ці перекази, співрозмірні з кредит#
ною програмою МВФ для України, використо#
вуються не на економний розвиток, а тільки на
споживання домогосподарств. Хоча ці кошти,
на думку А. Гайдуцького [6], належать до най#
стабільніших джерел надходження іноземного
капіталу і випереджають прямі іноземні інвес#
тиції, портфельні інвестиції та міжнародну тех#
нічну допомогу, які циклічно то зростають, то
спадають.

До висновку, що перекази мігрантів з#за
кордону витрачаються в Україні в основно#
му для споживання, також приходимо, анал#
ізуючи структурні зміни між сумарним показ#
ником "оплата праці (в Україні) + перекази
мігрантів", з одного боку, та показником
"інші доходи", з другого боку, у структурі
агрегата "ВВП + перекази мігрантів". Проти#
ставлення цих двох складників показує, що
співвідношення між ними є дуже далеким від
умов успішного економічного розвитку [30:
70]. Відносно мала частка (варіює в межах від
41% до 53%, середня — 45%) інших доходів у
національної економіки є переконливим
свідченням високого рівня споживання та її
низьких інвестиційних можливостей. Різке
збільшення сукупної суми оплати праці
мігрантів і грошових переказів мігрантів, яке
спостерігається в останні роки, впливає на те,
що цінність переказів стосовно ВВП різко
знижується. Подібна тенденція спостері#
гається і в регіональному розрізі: ефек#
тивність оплати праці зростає, тоді як ефек#
тивність грошових переказів мігрантів до ре#
гіонів України, навпаки, — спадає.

Крім сказаного, МВФ у своєму дослід#
женні [7] вказує ще на дві вагомі пастки пе#
реказів мігрантів, які призводять до струк#
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турних змін, що перешкоджають економічно#
му розвитку:

— "голландська хвороба": грошові перека#
зи витрачають головним чином на потреби спо#
живання домогосподарств. Оскільки грошові
перекази зростають, то попит на всі продукти
в економіці зростає і це підвищує тиск на ціни.
Наплив іноземної валюти разом із підвищенням
цін робить експорт менш конкурентоспромож#
ним, внаслідок чого країна починає виробляти
менше продукції на експорт;

— "слабке врядування": грошові перекази
змінюють економіку таким чином, що уповіль#
нюється внутрішнє зростання, збільшується
залежність від переказів і виникає економічна
пастка: економіка країни "застрягає" у без#
кінечному міграційному циклі: "еміграція з
країни — економічна стагнація — зростання
вартості життя — еміграції з країни" і залеж#
ності від того, скільки людей регулярно виїж#
джає на заробітки. Тобто уряди починають по#
кладаються на експорт праці, а не на товари,
вироблені цією робочою силою всередині краї#
ни.

ВИСНОВКИ
Україна, на відміну від розвинених країн,

має занадто велику частку оплати праці у
структурі ВВП. Цей структурний дисбаланс
ВВП є доказом присутності у економічному
розвитку тенденції до надмірного споживання.
Він тягне за собою важливі негативні дефор#
мації макроекономічних пропорцій в економіці,
які обмежують інвестиційний потенціал еконо#
мічного розвитку. Невиправдане зростання за#
робітної плати не сприяє економічному зрос#
танню, оскільки технологічні структурні зміни,
модернізація виробництва, впровадження тех#
нічних і наукових змін здійснюються шляхом
інвестицій, а основним джерелом інвестицій є
не заробітна плата, а інші доходи та інвестиції
зовнішнього характеру. Ну і звичайно, перека#
зи мігрантів, хоча їх постійне зростання зни#
жує їхню цінність стосовно ВВП.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

— один із найбільших секторів харчової про#
мисловості України, що тісно пов'язаний із
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MAIN TRENDS OF FOREIGN TRADE IN UKRAINE BY MEAT AND MEAT PRODUCTS

У статті наведено основні показники зовнішньої торгівлі України м'ясом та м'ясними продуктами, зокрема, диR
наміку та структуру експорту та імпорту, коефіцієнт покриття. Виявлено, що конкурентні позиції на міжнародному
ринку м'яса зайняла виключно Українська продукція з м'яса птиці, решту видів м'яса та м'ясних продуктів експортуR
ють у незначних обсягах. Найбільшу частину імпорту займав імпорт м'яса та їстівних субпродуктів птиці, сало, свиR
нячий жир та жир птиці і свинина. Зазначено, що такі тенденції пов'язані із зменшенням обсягів виробництва свиниR
ни, сала та жиру в Україні, що може викликати імпортозалежність від цієї продукції у перспективі, а також імпортуR
вали більш дешеву продукцію, до прикладу, м'яса та їстівних субпродуктів птиці та свинини. Запропоновано розвиR
вати зовнішню торгівлю м'ясом та м'ясними продуктами, з урахуванням попиту та вимог до якості на міжнародному
ринку, а також зазначено необхідність застосування інструментів стимулювання виробництва цього виду харчової
продукції.

The article describes the main indicators of Ukraine's foreign trade in meat and meat products, in particular, the
dynamics and structure of exports and imports, the coverage ratio. It is revealed that only Ukrainian poultry products
have a competitive position in the international meat market. In addition, the dynamics of exports of these products was
positive. The rest of the meat and meat products are exported in small quantities. Imports of meat and edible offal of
poultry, lard, pork fat and poultry fat and pork accounted for the bulk of imports. It is noted that such tendencies are
related to the decrease in production of pork, fat and fat in Ukraine, which can cause import dependence on these products
in the long term, and also imported cheaper products, for example, meat and edible offal of poultry and pork. The coverage
ratio of meat imports and meat products by export is investigated. Cattle, fresh or chilled, frozen, have been found to be
frozen; mutton and goat meat and meat byRproducts this indicator had a positive value (exports exceeded imports). At
the same time, imports exceeded exports of pork, cattle byRproducts, pigs, sheep, horses, other meat and edible byR
products, fat, pork fat and poultry fat. Exports of meat products have been higher than imports in recent years, however,
there has been a trend towards a decline. At the same time, the specified ratio increased for sausage and similar meat
products and decreased for other prepared or canned meat products. It is noted that such trends indicate the need to
develop deep meat processing, both in order to avoid import dependence on these products in the long term and to
provide greater economic benefits from deep processing of raw materials. It is suggested that in order to promote the
development of foreign trade in poultry meat, promote the formation of stable international trade relations, care for the
quality of products, ensure compliance of Ukrainian production with the requirements of the international market. The
need to stimulate the production of pork, fat, pig fat and poultry fat, in particular, through subsidies and preferential
lending to farms, as well as to provide systematic material and information support in the fight against diseases, was
noted. The need to stimulate deep meat processing (production of meat products) is indicated, which will increase the
economic impact of production.

Ключові слова: м'ясна промисловість, виробництво м'яса, експорт м'яса та м'ясних проA
дуктів, імпорт м'яса, коефіцієнт покриття.

Key words: meat industry, meat production, export of meat and meat products, meat imports,
coverage ratio.

сільськогосподарсь ким тваринництвом
(близько 90% м'яса заготовленого сільсько#
господарськими товаровиробниками спря#
мовується на промислову харчову перероб#
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ку) та має розвинутий експортний потенці#
ал окремих видів продукції. Проте за сучас#
них умов динамічного розвитку світової
торгівлі необхідно виявляти шляхи активі#
зації виходу української продукції з м'яса на
міжнародний ринок та закріплення її конку#
рентних позицій. Цьому сприятиме дослід#
ження основних тенденцій зовнішнь ої
торгівлі України м'ясом та м'ясними продук#
тами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемами зовнішньої торгівлі України
м'ясом та м'ясними продуктами широко до#
сліджувані Українськими вченими, зокрема, у
працях Бочарової Ю.Г. [1] висвітлені загальні
характеристики світового ринку м'яса, Кар#
п'як М.О. [2] досліджувала розвиток Українсь#
кого ринку м'яса в умовах євроінтеграції, Го#
люк В.Я. [3] та Сендецька С.В. [4] аналізували
експорт м'яса курятини та ін. Незважаючи на
раніше висвітлені питання розвитку м'ясної
промисловості, дослідження саме актуальних
тенденцій зовнішньої торгівлі дозволить спри#
яти виявленню шляхів закріплення конкурен#
тоспроможних позицій Української продукції
з м'яса на світовому ринку. Окрім того, необ#
хідно виявити сильні та слабкі сторони екс#
портно#імпортного потенціалу м'ясного сек#
тору промисловості відповідно до сучасних
трендів.

МЕТА СТАТТІ
Мета роботи — дослідження основних тен#

денцій зовнішньої торгівлі України м'ясом та
м'ясними продуктами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

За останні роки промислова переробка м'я#
са в Україні характеризувалась тенденціями до
зниження обсягів виробництва яловичини і те#
лятини (за 2013—2018 роки на 8,75%) та м'яс#
них продуктів (19,16%) і водночас зростання ви#
робництва м'яса птиці (17,93%), свинини
(20,41%) та інших видів м'яса (24,12%). Доміну#
ючим серед видів м'яса було виробництво м'я#
са свійської птиці (у 2018 році 53,36% м'яса та
м'ясних продуктів) (рис. 1).

Щодо розвитку зовнішньої торгівлі, то
лише продукція м'яса та їстівних субпродуктів
птиці впродовж останніх років зайняла конку#
рентоспроможні позиції на світовому ринку (у
2017 році 1,4% від світового експорту) [6].
Окрім цього, спостерігалась позитивна дина#
міка до приросту експорту цього виду м'яса —
у 2018 році зріс у 2,26 рази у порівнянні з 2013,
та на 21,22% у порівнянні з попереднім роком
(табл. 1).

Також впродовж останніх років зріс екс#
порт:

— яловичини та телятини свіжої, охолод#
женої та мороженої — у 2013—2018 роках на
76,54%;
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Виробництво м’яса свійської
птиці
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Виробництво м’ясних
продуктів
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Виробництво м’яса, в т. ч.: 390834 416071 415859 433509 424660 429245 347950
Свинина 244861 285477 284205 292711 288411 294829 252159
Яловичина і  телятина 142275 126726 126578 136561 131765 129826 95153
Інше  м’ясо та субпродукти 3698 3868 5076 4237 4484 4590 638

2013 2014 2015 2016 2017 2018 листопад 
2019

Рис. 1. Виробництво м'яса та м'ясних продуктів в Україні, т

Джерело: [5].
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— субпродуктів великої рогатої худоби,
свиней, овець, коней — у 2018 році у 3,23 рази
більше 2013 року;

— баранини та козлятини — до 225 т у 2018 ро#
ці проти 1 т — у 2013 році;

— м'яса та м'ясних субпродуктів — до 1446 т
у 2018 році проти 20 т у 2013 році.

Водночас різко знизились обсяги експорту
свинини — за 2013—2018 роки на 61,98% та
сала, свинячого жиру і жиру птиці — на 94,44%.

Експорт продуктів з м'яса зріс за вказаний

період на 4,39%, за рахунок приросту інших го#
тових чи консервованих м'ясопродуктів на
70,02% та зменшення обсягів експорту ковбас
та аналогічних виробів з м'яса на 68,74%.

У структурі експортованого м'яса та про#
дуктів з м'яса, м'ясо та їстівні субпродукти з
м'яса становили 86,09% (табл. 2). Зважаючи на
позитивну динаміку та вагому частку у струк#
турі експорту, вказану продукцію м'ясної про#
мисловості можна назвати найбільш перспек#
тивною в плані експортоорієнтованості.

Таблиця 1. Темп приросту обсягів експорту м'яса та продуктів з м'яса, %

Примітка: * УКТЗЕД — Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.
Джерело: розраховано автором за даними [7].

Код 
УКТЗЕД* Назва продукту 2014/ 2013 2015/ 2014 2016/ 2015 2017/ 2016 2018/ 2017 2018/ 2013 

 Загальний обсяг м’яса та продуктів з 
м’яса 

18,63 10,79 22,88 14,37 15,80 113,89 

02 М'ясо та їстівні субпродукти, в т.ч. 19,11 10,88 22,94 14,68 15,85 115,74 

201 М'ясо великої рогатої худоби, свіже 
або охолоджене 

-43,80 35,19 83,87 -22,67 27,97 38,25 

202 М'ясо великої рогатої худоби, 
морожене 

23,12 55,10 -18,16 54,22 -11,95 112,20 

203 Свинина 102,68 190,21 -88,37 55,74 -64,33 -61,98 

204 Баранина, козлятина 400,00 140,00 -16,67 1430,00 -20,92 12000,00 

205 М'ясо коней, віслюків 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

206 Субпродукти великої рогатої худоби, 
свиней, овець, коней 

88,69 6,40 80,27 28,48 -30,51 223,11 

207 М'ясо та їстівні субпродукти птиці 20,12 -7,69 48,90 12,99 21,22 126,11 

208 Інші м'ясо та їстівні субпродукти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

209 Сало, свинячий жир і жир птиці 211,11 6804,46 -98,93 -61,45 -93,75 -94,44 

210 М'ясо та м’ясні субпродукти 15,00 -47,83 133,33 582,14 115,71 1960,00 

 Продукти з м’яса, в т.ч. -9,89 3,56 18,27 -13,25 9,03 4,39 

1601 Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса -33,40 -61,52 -76,88 244,58 53,15 -68,74 

1602 Інші готові чи консервовані 
м'ясопродукти 

11,21 38,54 32,47 -19,96 4,08 70,02 

Таблиця 2. Структура обсягів експорту м'яса та продуктів з м'яса, %

Джерело: розраховано автором за даними [7].

Код 
УКТЗЕД Назва продукту 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

02 М'ясо та їстівні субпродукти, в т.ч. 98,34 98,74 98,82 98,87 99,14 99,19 

201 М'ясо великої рогатої худоби, свіже або 
охолоджене 6,39 3,03 3,69 5,52 3,74 4,13 

202 М'ясо великої рогатої худоби, морожене 6,86 7,12 9,97 6,64 8,95 6,81 
203 Свинина 2,59 4,42 11,57 1,10 1,49 0,46 
204 Баранина, козлятина 0,00 0,00 0,01 0,00 0,05 0,03 
205 М'ясо коней, віслюків 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

206 Субпродукти великої рогатої худоби, свиней, 
овець, коней 1,03 1,65 1,58 2,32 2,60 1,56 

207 М'ясо та їстівні субпродукти птиці 81,44 82,46 68,70 83,25 82,24 86,09 
208 Інші м'ясо та їстівні субпродукти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
209 Сало, свинячий жир і жир птиці 0,02 0,05 3,29 0,03 0,01 0,00 
210 М'ясо та м’ясні субпродукти 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,11 
 Продукти з м’яса, в т.ч. 1,66 1,26 1,18 1,13 0,86 0,81 
1601 Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса 0,78 0,44 0,15 0,03 0,09 0,11 
1602 Інші готові чи консервовані м'ясопродукти 0,87 0,82 1,02 1,10 0,77 0,69 
 Разом  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Водночас частка яловичина та телятини ста#
новила близько 10% від експортованого м'яса
та м'ясних продуктів; частка субпродуктів ве#
ликої рогатої худоби, свиней, овець, коней —
1,56%, частка свинини — 0,46%. Обсяги експор#
ту інших видів м'яса та продуктів з нього були
незначними (менше 1% від загального експор#
ту м'яса та продуктів з м'яса).

Водночас зріс імпорт окремих видів м'яса
(табл. 3). Відтак у 2018 році в Україні було
імпортовано 248502 т м'яса та м'ясних про#
дуктів, що на 19,13% менше обсягу 2013 року,
але на 21,78% більше показника попереднього
року. Впродовж 2013—2018 років спостеріга#
лось зростання темпи приросту імпорту м'яса
великої рогатої худоби, свіжого або охолод#
женого — на 114,2%, м'яса та їстівних субпро#
дуктів птиці — на 83,53%, сала, свинячого жиру

і жиру птиці — на 34,94%, м'яса та їстівних суб#
продуктів — на 684,25%. Загалом імпорт м'яса
та їстівних субпродуктів за вказаний період
знизився на 15,65%, а імпорт продуктів з м'яса —
на 61,29%.

Найбільшу частину імпорту займав імпорт
м'яса та їстівних субпродуктів птиці (52,65%),
сало, свинячий жир та жир птиці (23,70%) та
свинина (11,31%) (табл. 4). Такі тенденції пов'я#
зані із зменшенням обсягів виробництва свини#
ни, сала та жиру в Україні, що може викликати
імпортозалежність від даної продукції у перс#
пективі. А також імпортували більш дешеву
продукцію, до прикладу, середньорічна ціна
експорту м'яса та їстівних субпродуктів птиці
у 2018 році становила 1,54 дол. США, а імпорту
— 0,38 дол. США; експорту свинини — 2,15 дол.
США, імпорту — 1,82 дол. США.

Код 
УКТЗЕД Назва продукту 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

02 М'ясо та їстівні субпродукти 96,62 97,88 98,43 98,41 98,29 98,38 

201 М'ясо великої рогатої худоби, свіже або 
охолоджене 0,03 0,08 0,11 0,11 0,11 0,09 

202 М'ясо великої рогатої худоби, морожене 1,16 0,92 0,64 0,81 0,46 0,45 
203 Свинина 48,10 15,85 2,40 1,78 2,70 11,31 
204 Баранина, козлятина 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 
205 М'ясо коней, віслюків 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

206 Субпродукти великої рогатої худоби, свиней, 
овець, коней 10,29 13,49 18,55 14,83 11,57 10,78 

207 М'ясо та їстівні субпродукти птиці 22,76 31,33 39,73 52,16 57,04 51,65 
208 Інші м'ясо та їстівні субпродукти 0,02 0,01 0,00 0,04 0,07 0,01 
209 Сало, свинячий жир і жир птиці 14,21 36,15 36,62 28,20 25,86 23,70 
210 М'ясо та м’ясні субпродукти 0,04 0,04 0,38 0,48 0,47 0,39 
 Продукти з м’яса  3,38 2,12 1,57 1,59 1,71 1,62 
1601 Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса 0,34 0,38 0,24 0,25 0,25 0,27 
1602 Інші готові чи консервовані м'ясопродукти 3,04 1,74 1,33 1,34 1,46 1,34 

 Разом (м'ясо та їстівні субпродукти і продукти з 
м’яса) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Таблиця 4. Структура імпорту м'яса та продуктів з м'яса, %

Джерело: розраховано автором за даними [7].

Таблиця 3. Темп приросту обсягів імпорту м'яса та продуктів з м'яса, %

Джерело: розраховано автором за даними [7].

Код 
УКТЗЕД Назва продукту 2014/ 2013 2015/ 2014 2016/ 2015 2017/ 2016 2018/ 2017 2018/ 2013

 Загальний обсяг м’яса та продуктів з м’яса -37,68 -20,79 3,58 29,88 21,78 -19,13 
02 М'ясо та їстівні субпродукти, в т. ч. -36,87 -20,34 3,56 29,72 21,89 -17,65 

201 М'ясо великої рогатої худоби, свіже або 
охолоджене 49,53 7,50 1,16 32,76 -0,87 114,02 

202 М'ясо великої рогатої худоби, морожене -50,47 -44,49 30,14 -25,56 17,90 -68,60 
203 Свинина -79,47 -88,02 -23,17 97,32 410,04 -80,99 
204 Баранина, козлятина -80,00 -12,50 100,00 0,00 0,00 -65,00 
205 М'ясо коней, віслюків 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

206 Субпродукти великої рогатої худоби, свиней, 
овець, коней -18,32 8,92 -17,21 1,38 13,40 -15,33 

207 М'ясо та їстівні субпродукти птиці -14,20 0,44 35,99 42,04 10,27 83,53 
208 Інші м'ясо та їстівні субпродукти 0,00 -100,00 100,00 101,45 -84,89 0,00 
209 Сало, свинячий жир і жир птиці 58,58 -19,77 -20,22 19,08 11,63 34,94 
210 М'ясо та м’ясні субпродукти -33,86 597,62 29,69 28,42 2,05 684,25 
 Продукти з м’яса, в.т.ч. -60,87 -41,47 4,84 39,67 15,42 -61,29 
1601 Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса -29,85 -50,54 8,49 30,56 33,85 -34,22 
1602 Інші готові чи консервовані м'ясопродукти -64,30 -39,50 4,19 41,36 12,26 -64,29 
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Попри вказані тенденції, коефіцієнт по#
криття імпорту м'яса та м'ясних продуктів
експортом впродовж останніх років зріс до
3,56 — у 2018 році проти 0,55 — у 2013 році,
зокрема:

— для окремих видів м'яса та їстівних
субпродуктів вказаний коефіцієнт мав пози#
тивне значення (тобто експорт перевищив
імпорт):  м'яса великої рогатої худоби,
свіжого або охолодженого, мороженого; ба#
ранини та козлятини (у 2014, 2017—2018 ро#
ках), м'яса та м'ясних субпродукти (був не#
гативним у 2013 — 2017 роках, у 2018 році по#
казник зріс до 1,22 п.).

— імпорт перевищував експорт свинини (у
2013, 2014 та 2018 роках), субпродуктів вели#
кої рогатої худоби, свиней, овець, коней (2013
— 2018 роки), інші м'ясо та їстівні субпродукти
(окрім 2015 року), сало, свинячий жир і жир
птиці (2013—2018 роках) (табл. 5).

Експорт продуктів з м'яса перевищував
імпорт впродовж 2013 — 2018 років, проте,
спостерігались тенденції до його зниження
(до 1,82 п. у 2018 році проти 2,30 п. — у 2013 ро#
ці). Водночас вказаний коефіцієнт зріс для
ковбаси та аналогічних виробів з м'яса (на
2,30 п. за 2013—2018 роки) та знизився для
інших готових чи консервованих м'ясопро#
дуктів (на 1,64 п.). Зазначені тенденції вка#
зують на необхідність розвитку глибинної
переробки м'яса,  як з метою уникнення
імпортозалежності від даної продукції у
перспективі, так і для забезпечення більшо#
го економічного ефекту від глибинної пере#
робки сировини.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зважаючи на основні тенденції зовнішньої
торгівлі м'ясом та м'ясними продуктами, мож#
на зробити такі висновки:

— в Україні активно розвивається вироб#
ництво м'яса птиці, відповідно зростає торгі#
вля продукцією з цього виду м'яса на світово#
му ринку. Для сприяння розвитку такої
торгівлі необхідно формувати стабільні
міжнародні торгові відносини, дбати про
якість продукції, забезпечувати відповідність
Українського виробництва до вимог міжна#
родного ринку;

— за результатами міжнародної торгівлі
останніх років можна зазначити, що зростає
загроза імпортозалежності від продукції сви#
нини, сала, свинячого жиру та жиру птиці. Не#
обхідно стимулювати дане виробництво, зок#
рема, за рахунок дотацій та пільгового креди#
тування фермерських господарств, а також на#
давати систематичну матеріальну та інформа#
ційну підтримку у боротьбі з хворобами (до
прикладу, Африканською чумою свиней);

— необхідно стимулювати глибинну пере#
робку м'яса (виробництво продуктів з м'яса),
що сприятиме зростанню економічного ефек#
ту від виробництва.

Література:
1. Бочарова Ю.Г. Концентрація та конку#

ренція на світовому ринку м'яса. Бізнес Інформ,
№3. 2016. С. 18—23.

2. Карп'як М.О. Ринок м'яса та м'ясопро#
дуктів в Україні в умовах євроінтеграції: зов#

Код 
УКТЗЕД Назва продукції 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Січень-
листопад 

2019 
 Всього м'ясо та м’ясні продукти 0,55 1,51 3,46 4,22 4,19 3,56 3,91 
02 М'ясо та їстівні субпродукти 0,55 1,59 3,74 4,70 4,70 3,88 4,48 

201 М'ясо великої рогатої худоби, свіже 
або охолоджене 38,11 18,67 26,53 40,15 26,52 28,10 26,74 

202 М'ясо великої рогатої худоби, 
морожене 3,37 8,00 23,07 13,85 29,67 19,53 23,13 

203 Свинина 0,05 0,33 6,71 1,22 1,06 0,07 0,11 
204 Баранина, козлятина 0,02 1,81 0,25 0,40 2,15 2,00 4,47 
205 М'ясо коней, віслюків 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

206 Субпродукти великої рогатої худоби, 
свиней, овець, коней 0,03 0,13 0,18 0,46 0,78 0,41 0,25 

207 М'ясо та їстівні субпродукти птиці 2,29 4,79 6,06 8,53 8,03 9,76 11,03 
208 Інші м'ясо та їстівні субпродукти 0,00 0,02 3,00 0,03 0,01 0,07 0,45 
209 Сало, свинячий жир і жир птиці 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
210 М'ясо та м’ясні субпродукти 0,40 0,72 0,11 0,18 0,74 1,22 0,61 
 Продукти з м’яса  2,30 1,83 1,34 1,22 1,98 1,82 2,72 
1601 Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса 1,03 1,25 1,79 4,33 3,00 3,33 5,91 

1602 Інші готові чи консервовані 
м'ясопродукти 3,21 2,12 1,26 1,03 1,81 1,57 2,13 

Таблиця 5. Коефіцієнт покриття експорту імпортом

Джерело: розраховано автором за даними [7; 8].
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AN ALGORITHM FOR DETERMINING THE OPTIMAL VOLUME OF COMMODITY FEED
PRODUCTION FOR A FARM

У статті галузь кормовиробництва представлено товарною складовою, корми виступають як факт реалізації, що
не призначені для внутрішнього споживання в межах господарства. Оскільки планування оптимальних об'ємів корR
мовиробництва, а відтак і оптимальних площ під вирощування кормових культур залежить передусім від спеціаліR
зації фермерського господарства, встановлено особливості сівозмін у разі його орієнтування як на рослинництво
так і на тваринництво.

Для вибору оптимальної структури використання земельних ресурсів у фермерських господарствах викорисR
тані економічний та екологічний підходи. Розроблено методику розрахунку економії витрат на сівозміни з багатоR
річними бобовими травами для підприємств зі спеціалізацією "рослинництво" та алгоритм визначення оптимальних
об'ємів товарного кормовиробництва для фермерського господарства, планові розрахунки щодо площі необхідних
земельних ресурсів для вирощування кормових культур.

The algorithm of determination of optimal volumes of commodity fodder production for farms is developed in the
article.

The fodder industry is represented by a commodity component, the fodder act as a fact of sale, not intended for
internal consumption within the farm. It is found out that farms need effective advice on the prospects of implementing
the principles of commodity fodder production in their work, justification of the need for investment, the problem of
choosing the part of land resources that should be allocated for commodity fodder production is quite problematic.

It is found out that different approaches can be used to choose the optimal structure of land resources use in farms,
and the article considers economic and environmental. As for the ecological approach, the company determines the
optimal structure of crops on its land resources, based on the view that management should not be the depletion of land
and reduction of soil fertility. The farm can plan the crop structure using the most efficient crop rotation. As a result, the
economic effect will be achieved, as the cost of mineral fertilizers will decrease, the yield of cereals will increase, the
level of their clogging will decrease, which will positively affect their quality and, accordingly, the price.

It is established that the planning of optimal volumes of forage production, and then of the optimal areas for the
cultivation of forage crops depends, first of all, on the specialization of farming.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кормовиробництво є основою розвитку

тваринництва, яке займає одне з основних місць
у забезпеченні населення білком. Однак ринок
кормів в Україні нині недостатньо розвинений.
У багатьох країнах світу кормовиробництво
функціонує, як окрема розвинена промис#
ловість. Товарне кормовиробництво для госпо#
дарства є додатковим джерелом отримання
доходів завдяки реалізації кормів, однак без
інформації щодо витрат, майбутніх доходів,
термінів окупності фермер не зважується на
зміни в господарюванні.

Без планування майбутніх витрат, структу#
ри використання земельних ресурсів, розра#
хунків щодо потреби в кормах для власного
тваринництва тощо ефективна діяльність гос#
подарства неможлива. Саме вищезазначені
складові дають можливість господарству до#
сягнути економічний ефект, розвивати товар#
не кормовиробництво.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Обгрунтуванню перспектив розвитку та
стану галузі тваринництва в різних господарсь#
ких формуваннях, обгрунтуванню спрямовано
велику кількість досліджень, які знайшли
відображення у наукових працях: В.Г. Андрій#
чука, О.М. Бородіна, В.І. Власова, М.В. Гладія,
М.Я. Дем'яненка, М.І. Кісіля, М.Ф. Кропивка,
М.Й. Маліка, В.Я. Месель#Веселяка, М.І. Пуга#
чова, П.Т. Саблука, П.А. Стецюка, О.В. Ульян#
ченка, В.В. Юрчишина та ін. Проте слід зазна#
чити, що питання стратегії інвестування роз#
витку, визначення оптимальних об'ємів товар#
ного кормовиробництва для фермерських гос#
подарств потребують досліджень та залиша#
ються актуальними як у теоретичному, так і в
практичному аспекті.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Формування ринку кормів та розвитку то#

варного кормовиробництва, за якого сіль#

ськогосподарські підприємства зможуть стати
активними учасниками такого ринку та здійс#
нювати реалізацію вирощених кормових куль#
тур у вигляді товару нині є одним із важливих
завдань. На основі планових розрахунків вини#
кає можливість показати, скільки земельних
ресурсів доцільно використовувати для виро#
щування кормових культур у кормовироб#
ництві для власного тваринництва та товарно#
го кормовиробництва, та оптимізувати витра#
ти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нині усталеними є погляди державних
діячів, науковців і практиків на необхідність
розвитку кормовиробництва як обов'язкового
фактору забезпечення ефективного тварин#
ництва. Досвід зарубіжних країн свідчить про
те, що найбільш оптимальним шляхом розвит#
ку кормовиробництва є його ринкова орієнта#
ція з формуванням на ринку спеціалізованих
кормовиробничих підприємств, продукція яких
поступала б на ринок і була доступною для
підприємств тваринницької галузі або ж для
господарств населення. Тобто мова йде про
розвиток товарного кормовиробництва. Однак,
розглядаючи продукцію кормовиробництва в
якості товару, передусім слід з'ясувати понят#
тя "корми" та "товар" та виділити їх характерні
особливості. Кормами називають продукти
рослинного і тваринного походження та про#
мислового синтезу, придатні для годівлі
сільськогосподарських тварин [1]. Згідно з на#
уковими трактуваннями товар — це продукт
праці, виготовлений з метою обміну або про#
дажу, а не для особистого споживання [2]. То#
варом у кормовиробництві виступатиме не вся
продукція, а лише та, що виготовлена з метою
реалізації шляхом обміну або продажу. Клю#
човим моментом тут має бути саме факт реалі#
зації, так як корми можуть вироблятися для
внутрішнього споживання в межах підприєм#
ства. В доповнення до класичної класифікації

In cases where the farm combines crop production and animal husbandry, the volume of forage production should
cover as much as possible the needs of its own animal husbandry in forage. If an enterprise specializes exclusively in crop
production, it can develop commodity fodder production through the introduction of forage crops into the crop rotation.
Depending on these options, different approaches to the selection of crop rotations are considered. In addition, the selection
of crop rotations takes into account the specialization of animal husbandry.

In the article, based on the needs of crops in nitrogen and information on the introduction of nitrogen into the soil by
perennial legumes, a method for calculating the cost savings in crop rotation with perennial legumes for enterprises with
a specialization in "crop production" is formed and presented.
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кормів її особливістю в товарному кормови#
робництві будуть такі ознаки, як галузева при#
належність товаровиробника, призначення
корму, ступінь переробки, склад корму, термін
його придатності.

Товарне кормовиробництво може бути ви#
гідним і тому ця ніша нині є економічно при#
вабливою. Здебільшого це стосується під#
приємств у сфері виробництва концентрованих
кормів, комбікормів, преміксів. Такі підприєм#
ства, як правило, не мають власної сировинної
бази, а закуповують сировину (передусім зер#
но) у інших учасників ринку (часто це відокрем#
лені підрозділи одного агрохолдингу). Перева#
гою такої організації кормовиробничого під#
приємства є відсутність потреби в управлінні
земельними ресурсами, агротехнологічній ро#
боті тощо.

Вітчизняні сільгосппідприємства нині не є
активними учасниками ринку кормів, виробля#
ючи той же сінаж, сіно, силос, зелений корм
лише для потреб власного тваринництва. Гос#
подарства населення взагалі не мають доступу
до новітніх технологій виготовлення сінажу
або силосу і тому не вводять цих кормів до ра#
ціону своїх сільгосптварин, що негативно впли#
ває на їх продуктивність та на собівартість ви#
робництва молока в господарствах населення.
Необхідне ефективне консультування фер#
мерських господарств щодо перспектив впро#
вадження у їх роботу принципів товарного кор#
мовиробництва. Виробництво кормів за сучас#
ними технологіями може стати не лише засо#
бом забезпечення власних потреб у кормах, але
й джерелом отримання доходів за рахунок реа#
лізації кормів іншим господарствам населення.

Для цього, передусім господарству необхі#
дна обгрунтована потреба в інвестиціях, пла#
нові розрахунки щодо площі необхідних зе#
мельних ресурсів для вирощування кормових
культур тощо.

Менеджмент підприємств, на рівні фер#
мерського господарства, може визначати об'є#

ми товарного кормовиробництва на
власний розсуд, виходячи з таких основ#
них чинників: наявність земельних ре#
сурсів; наявність сільськогосподарської
техніки; забезпеченість людським капі#
талом; власні потреби у кормах. Але при
цьому досить проблемним є питання ви#
бору тієї долі земельних ресурсів, яку
слід виділити під товарне кормовироб#
ництво.

Нині найвищий прибуток у розра#
хунку на 100 га ріллі одержують у галу#
зях рослинництва. Водночас для

підприємства, що займається тваринництвом,
необхідні корми. Тоді як комбікорми підприє#
мство може закупити на ринку, зелені, грубі та
соковиті корми воно, як правило, планує вироб#
ляти самостійно, оскільки на ринку такі това#
ри присутні в недостатній кількості і часто є не#
транспортабельними на необхідні відстані.

Тому перед менеджментом фермерських
господарств постає завдання вибору такої
структури використання земельних ресурсів, за
якої досягається найвищий ефект у всіх галу#
зях у найбільш раціональний організаційний
спосіб. Обмеженість земельних ресурсів зму#
шує до пошуку найкращих варіантів їх викори#
стання: часткова відмова від частини продукції
сільськогосподарської культури (наприклад,
ячменю) з метою виробництва більшого обся#
гу (за споживчою вартістю) іншої продукції
(наприклад, продукції тваринництва, кормів) у
розрахунку на одиницю ресурсу [3].

Для вибору оптимальної структури викори#
стання земельних ресурсів у фермерських гос#
подарствах можуть бути використані різні
підходи, передусім економічний та екологіч#
ний.

За економічного підходу підприємство фор#
мує структуру посівів на своїх сільськогоспо#
дарських землях з урахуванням максимально
можливого обсягу доходів або ж прибутку.
Такий підхід є найбільш традиційним, але й до#
сить складним. За його розрахунками потрібно
мати досить точні прогнози цін на продукцію
рослинництва та тваринництва, прогноз уро#
жайності, продуктивності сільгосптварин, вра#
хування потенційно можливих обсягів держав#
ної підтримки тощо.

За екологічного підходу підприємство ви#
значає оптимальну структуру посівів на своїх
земельних ресурсах, виходячи з тієї точки зору,
що наслідком господарювання не повинно ста#
ти виснаження земель та зниження родючості
грунтів. Виходячи з цього, фермерське госпо#
дарство може планувати структуру посівів з

Вид сівозміни Характеристика 
сівозмін Приклад сівозміни 

Зерно-трав’яні  Більшу частину площі 
займають зернові та 
непросапні технічні 
культури, решту – 
багаторічні трави 

Багаторічні трави – багаторічні 
трави – пшениця – однорічні трави 
на зелений корм – пшениця – 
ячмінь з підсівом багаторічних 
трав 

Зернотрав’яно-
просапні 

Зернові займають не 
більше ½ площі, а 
решту – просапні 
та бобові культури 

Багаторічні трави – багаторічні 
трави – озима пшениця – горох – 
озима пшениця – кукурудза з 
підсівом багаторічних трав 

Таблиця 1. Особливості сівозмін при рослинницькій
спеціалізації фермерського господарства

Джерело: [5].
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використанням найбільш ефек#
тивних сівозмін. У результаті
буде досягнуто й економічний
ефект, оскільки зменшаться вит#
рати на мінеральні добрива,
підвищиться врожайність зерно#
вих культур, зменшення рівень їх
забур'яненості, що позитивно
вплине на їх якість та, відповід#
но, ціну.

Планування оптимальних
об'ємів кормовиробництва, а
відтак і оптимальних площ під
вирощування кормових культур
залежить, передусім від спеціа#
лізації фермерського господар#
ства:

1) якщо господарство по#
єднує рослинництво й тварин#
ництво, то обсяги кормовироб#
ництва мають максимально по#
кривати потреби власного тваринництва у кор#
мах;

2) якщо підприємство спеціалізується ви#
ключно на рослинництві, то за рахунок введен#
ня у сівозміни кормових культур воно може
розвивати товарне кормовиробництво, тобто
виробляти корми та реалізовувати їх на ринку.

Залежно від вказаних варіантів різним буде
підхід до вибору сівозмін. Якщо підприємство
розвиває виключно рослинництво, то для ньо#
го підходять польові сівозміни. Водночас слід
зауважити, що у разі орієнтації на товарне кор#
мовиробництво, більш обгрунтованим є засто#
сування зерно#трав'яних та зернотрав'яно#про#
сапних сівозмін, приклади яких наведено в таб#
лиці 1.

Так, у лісостеповій зоні в господарствах
загального призначення структура посівних
площ польової сівозміни має 55—65 % зерно#
вих культур (близько 30% озимої пшениці, 10%
кукурудзи, 7—8% ячменю, 2—3 % гречки,
2—3 % проса, 7—8 % гороху), 15—20 % техніч#
них (12—13 % цукрових буряків і 2—5 % соняш#
нику) і 20—25 % кормових культур (озимі і ярі
однорічні рослини на зелений корм і силос, ко#
ренеплідні та багаторічні трави).

У такому випадку основним видом про#
дукції підприємства залишаються зернові куль#
тури (пшениця тощо), а побічні культури у
сівозмінах (багаторічні трави, кукурудза тощо)
використовуються для виробництва кормів, які
в подальшому реалізуються на ринку.

Якщо ж фермерське господарство розвиває
власне тваринництво, то при плануванні струк#
тури посівів слід використовувати кормові

сівозміни, в яких більше 1/2 площ займають
кормові культури. Крім того, під час вибору
сівозмін необхідно враховувати спеціалізацію
тваринництва (табл. 2).

Оптимальні об'єми товарного кормовироб#
ництва на рівні фермерського господарства
плануються з урахуванням спеціалізації під#
приємства і виходять з обраних господарством
сівозмін.

Більшість фермерських господарств Украї#
ни нині спеціалізуються переважно на рослин#
ництві, що обумовлено вищими цінами на зер#
но і високим рівнем рентабельності виробниц#
тва зерна. Але навіть таким господарствам, з
урахуванням наявного попиту на корми, недо#
цільно обирати сівозміни з паром, більш до#
цільним є використання розглянутих вище
сівозмін з багаторічними травами.

З урахуванням екологічного підходу, струк#
туру посівів та сівозміни доцільно планувати
так, щоб якомога повніше використовувати
потенціал кормових культур (перш за все, од#
норічних та багаторічних трав) у поповненні
запасів мінеральних речовин у грунті. Це забез#
печить економію господарства на витратах
мінеральних добрив і сприятиме переходу до
виробництва більш органічної продукції.

Дослідженнями, проведеними в Україні та
за кордоном, установлено, що бобові культу#
ри у симбіозі із бульбочковими бактеріями
здатні фіксувати велику кількість азоту: коню#
шина — 180—670 кг/га, люцерна — 200—460,
боби — 100—550, соя — 90—240, горох — 70—
160, люпин — 150—450, пасовища з бобовими
— 100—260 кг/га [6].

Таблиця 2. Особливості сівозмін залежно від спеціалізації
тваринництва

Джерело: [5].

Спеціалізація 
тваринництва Характеристика сівозмін Приклад сівозміни 

Свинарство  У структурі посівних площ 
мінімальною є частка культур 
на зелену масу та силос і 
максимальною - 
зернофуражних культур за 
рахунок кукурудзи і ячменю 

Вика - горох - овес, кукурудза на 
зелений корм і силос, горох - озимі 
пшениця і ячмінь - буряки, картопля, 
кукурудза - ячмінь із підсівом 
конюшини, ячмінь - конюшина, горох - 
озима пшениця - буряки - кукурудза - 
ячмінь - кукурудза, соняшник 

Молочне 
тваринництво 

У групі кормових зростає 
частка культур на зелений 
корм і силос, бобових трав на 
сіно. Серед зернофуражних 
культур перевага надається 
кукурудзі 

Озимі і ярі на зелений корм, горох - 
озима пшениця - цукрові та кормові 
буряки - кукурудза - ячмінь, овес з 
підсівом люцерни - люцерна - люцерна - 
озима пшениця - цукрові буряки, 
соняшник - кукурудза на силос 

Виробництво 
яловичини 

У групі кормових 
переважають посіви 
силосних культур, а серед 
зернових розширюються 
посіви кукурудзи за рахунок 
скорочення площ під озимою 
пшеницею 

Однорічні злако - бобові трави, 
кукурудза на силос - озима пшениця - 
цукрові і кормові буряки - кукурудза на 
зерно і силос - ячмінь, овес із підсівом 
конюшини - конюшина на два-три 
укоси - кукурудза - горох - озима 
пшениця - цукрові буряки, соняшник 
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Такі значення свід#
чать про те, що вирощу#
вання багаторічних бо#
бових трав як поперед#
ників зернових (зокре#
ма, пшениці), може по#
вністю забезпечити по#
треби у азоті.

За науковими да#
ними 1 ц зерна пшени#
ці виносить у середнь#
ому з грунту азот у
масі 3,75 кг [7]. Тому під
час визначення необхі#
дного обсягу азоту слід
враховувати планову урожайність пшениці.
Водночас слід зауважити, що за кордоном уро#
жайність пшениці досить висока. Наприклад, у
Франції вона досягає понад 70 ц/га. Таким чи#
ном, за планової урожайності пшениці на рівні
70 ц/га потреба в азоті в розрахунку на 1 га
посівів пшениці складе: 70*3,75 = 263 кг/га. Для
задоволення цієї потреби в азоті доцільно ви#
користовувати в сівозмінах багаторічні бобові
трави. Знаючи їх вплив на поповнення азоту в
грунті, а також необхідну кількість азоту для
вирощування зернових культур, можна спрог#
нозувати необхідну площу посівів багаторіч#
них бобових трав для повної компенсації по#
трібного для вирощування зернових культур
азоту.

Розрахуємо оптимальну площу посівів під
багаторічні бобові трави для сільськогоспо#
дарських підприємств, що займаються виключ#
но рослинництвом. Для прикладу приймаємо,
що підприємство вирощує лише пшеницю, а для
сівозміни — лише люцерну.

Потреба азоту для вирощування пшениці
складає 263 кг/га.

Приймаємо, що вся площа посівів пшениці
в господарстві складає х га.

Тоді загальна потреба в азоті буде рівна
263х кг.

Надходження азоту від вирощування лю#
церни приймаємо в розмірі 330 кг/га. Це се#
реднє значення для вищевказаних показників
внесення азоту даною культурою 200—460 кг/
га.

Приймаємо, що вся площа посівів люцерни
в господарстві складає у га.

Тоді загальне надходження азоту буде рівне
330у кг.

При оптимально підібраній структурі
посівів кількість внесеного азоту буде рівня
кількості винесеного азоту, тобто його потребі:

0263330 =− ху (1).

Приймаємо, що вся площа земель фер#
мерського господарства рівна 100 га (або 100%).
Так отримуємо ще одне рівняння:

100=+ ух (2).
Вирішуємо систему рівнянь (1) і (2).
Виразимо х через у з рівняння (2):
 ух −= 100 .
Підставимо отриманий вираз у рівняння (1):
 0)100(263330 =−− уу
Спростимо вираз:

 6,554,44100
4,44
26300593

=−=
=

=

х
у

у

.
Отже, оптимальна площа посівів люцерни

складає 44,4% посівних площ господарства, що
займається рослинництвом.

Відповідно, оптимальна площа під посівами
пшениці складає 55,6%.

Така структура посівів є оптимальною при
плановій врожайності пшениці на рівні 70 ц/га.
При іншій плановій урожайності пшениці пло#
ща посівів багаторічних трав буде дещо від#
різнятися (табл. 3).

Знаючи потребу зернових культур в азоті та
об'єми внесення азоту багаторічними бобовими
травами можна не лише спланувати оптимальну
структуру посівів, але й обчислити планову еко#
номію витрат на азотні мінеральні добрива. Мето#
дика такого розрахунку представлена в таблиці 4.

Якщо ж підприємство має змішану спеціа#
лізацію і займається не лише рослинництвом,
але й тваринництвом, то розрахунки будуть
більш складними. Водночас слід враховувати
кількість голів сільськогосподарських тварин,
їх продуктивність тощо.

У розрахунках економії на добривах у пере#
рахунку на азот, кг/га: можливі два варіанти:

1) ппd
aE a

)( NΔ=  — економія рівна всьому

азоту, що виноситься зерновими (це тоді,

Планова 
урожайність 
пшениці 

Потреба 
пшениці в азоті 

на 1 га, кг 

Загальна 
потреба в 

азоті, кг (х – 
площа посівів 
пшениці) 

Надходження 
азоту при 

вирощуванні 
люцерни, кг (у – 
площа посівів 
люцерни) 

Система рівнянь 
для визначення 
оптимального 
співвідношення 
площі посівів 

Результат 
обчислень 

40 ц/га 40 * 3,75 = 150 150 х 330 у 330 у–150 х = 0 
х = 100–у 

х = 68,75 
у = 31,25 

50 ц/га 50 * 3,75 = 188 188 х 330 у 330 у–188 х = 0 
х =100-у 

х = 63,7 
у = 36,3 

60 ц/га 60 * 3,75 = 225 225 х 330 у 330 у–225 х= 0 
х =100–у 

х = 59,4 
у = 40,6 

70 ц/га 70 * 3,75 = 263 263 х 330 у 330 у–263 х = 0 
х = 100 – у 

х = 55,6 
у = 44,4 

Таблиця 3. Розрахунок оптимальної площі посівів багаторічних трав
для підприємств рослинницької спеціалізації

Джерело: розрахунки автора.
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коли за рахунок бобових покри#
ваються всі втрати азоту на зер#
нові культури). Ми економимо
весь азот, необхідний для зерно#
вих.

2) тр
а

пd NΔ=)(
а Е  — економія

рівна об'єму азоту, що вноситься
бобовими (у випадку, коли винос
азоту зерновими більший за внесе#
ний азот бобових культур). Ми еко#
номимо лише частину азоту, необхідну для зер#
нових.

Рекомендовану приблизну структуру
посівних площ у фермерських господар#
ствах різної спеціалізації представлено в
таблиці 5.

Виходячи зі структури посівних площ та
технологічних карт вирощування кормових
культур, можна спланувати обсяги виходу кор#
мових культур, а також готових кормів (сіна,
сінажу, силосу тощо).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, під час вибору оптимальної
структури використання земельних ресурсів, за
якої досягається найвищий ефект у всіх галу#
зях у найбільш раціональний організаційний
спосіб, можуть бути використані різні підходи,
перш за все економічний та екологічний. Пер#
ший вимагає точних прогнозів цін на продук#
цію рослинництва та тваринництва, урожай#
ності, потенційно можливих обсягів державної

Показник Ум. познач. та   розрахунок 

Площа посівів, га S  
- озима пшениця пS  

- ячмінь ярий яS  

- кукурудза на зерно кS         
отреба в азоті, кг/га  aN     

- для озимої пшениці п
aN        

- для ячменю ярого я
aN        

- для кукурудзи на зерно k
aN   

Середній рівень збагачення грунту азотом в результаті 
попередника багаторічних бобових трав (конюшина, 
люцерна, еспарцет тощо), кг/га 

  тр
aN+     

Економія на добривах в перерахунку на азот, кг/га )(пd
aE   

- по озимій пшениці 
  ппd

aE a
)( NΔ=     
=Δ п

aN менший показник серед п
aN і тр

aN  

- по ячменю ярому 
яяd

aE a
)( NΔ=       
=Δ я

aN менший показник серед я
aN  і тр

aN  

- по кукурудзі на зерно 
ккd

aE a
)( NΔ=  
=Δ к

aN менший показник серед к
aN  і тр

aN  
 Економія на добривах (в перерахунку на азот) на всій  
посівній площі, кг dS

aE   

- по озимій пшениці 1000/NS a
п)( ппdS

aE Δ∗=   

- по ячменю ярому 1000/NS a
я)( яяdS

aE Δ∗=  

- по кукурудзі на зерно 1000/NS a
к)( ккdS

aE Δ∗=  
РАЗОМ )()()( кdS

a
яdS

a
пdS

a
dS

a EEEE ++=Ζ  
 Ціна азотних добрив у перерахунку на азот, грн/кг dЦ  
 Економія витрат на азотні добрива, тис. грн. 

dЦEEv dS
a

d ∗= Ζ   

Таблиця 4. Методика розрахунку економії витрат при сівозмінах з багаторічними бобовими
травами для підприємств зі спеціалізацією "рослинництво"*

Примітка: * Приймаємо, що підприємство вирощує озиму пшеницю, ярий ячмінь та кукурудзу на зерно.
 Джерело: розробка автора.

Спеціалізація господарства Приблизна структура посівних площ 
Рослинництво  60 % - зернові (пшениця), 40 % - багаторічні трави. 
Свинарство  60 % - зернофуражні культури (кукурудза, ячмінь), 

20 % - коренеплоди, 20 % - бобові трави 
Молочне тваринництво 40 % - зернові (пшениця та кукурудза), 40 % - 

багаторічні трави, 20 % -  кукурудза на силос 
Виробництво яловичини 40 % - зернові (переважно кукурудза), 30 % - 

багаторічні трави, 30 % - силосні культури (перш за 
все, кукурудза на силос) 

Таблиця 5. Приблизна структура посівних площ
у фермерських господарствах різної спеціалізації

Джерело: сформовано автором на основі [5].
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підтримки тощо. Екологічний підхід вимагає
збереження та підвищення родючості грунтів,
передбачає використання найбільш ефектив#
них сівозмін, що дасть можливість зменшити
витрати на мінеральні добрива, боротьбу із за#
бур'яненістю.

Оскільки планування оптимальних площ від
вирощування кормових культур та об'ємів кор#
мовиробництва залежить від спеціалізації фер#
мерського господарства, необхідно покривати
потреби власного тваринництва у кормах для
господарств "рослинництво + тваринництво" та
вводити сівозміни для господарств, що спеціа#
лізуються виключно на рослинництві.

Здатність багаторічних трав, як поперед#
ників зернових забезпечувати потребу кормо#
вих культур в азоті та запланована урожайність
враховані у запропонованій методиці розра#
хунку економії витрат. Згідно з проведеними
розрахунками, оптимальна площа під посівами
люцерни, яка взята для прикладу, склала 44,4%
посівних площ господарства, що займається
рослинництвом та 55,6 % під посівами пшениці
відповідно, — при плановій врожайності пше#
ниці — 70 ц/га.

Отже інформація щодо потреби зернових
культур в азоті, об'єми внесень азоту багато#
річними травами дають можливість спланувати
оптимальну структуру посівів та обчислити еко#
номію витрат на азотні та мінеральні добрива.
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PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES
IN UKRAINE

Інновації є невід'ємною частиною економічного розвитку не тільки окремих підприємств, а й країни загалом. У
зв'язку з цим важливо правильно розподіляти фінансові ресурси, спрямовані на підтримку і розвиток інноваційної
діяльності. Пошук і вибір методів фінансування інновацій повинен здійснюватися з урахуванням зовнішніх і внутрішніх
факторів, нехтування якими веде до нестачі фінансових ресурсів і заморожування проектів на початкових стадіях
для окремих компаній і технологічної, сировинної або фінансової залежності від іноземних інвесторів для країни.

Найважливішим стратегічним напрямом України на сучасному етапі є інноваційний розвиток економіки. ВиріR
шення цього завдання забезпечить перехід економіки країни на більш високий технологічний рівень і підвищить її
глобальну конкурентоспроможність. Процес зростання інноваційної активності вимагає значного фінансового заR
безпечення, тому розвиток національної інноваційної системи України вимагає вирішення проблеми фінансування
інноваційної діяльності.

The article is devoted to research problems of financial support of innovative activity of enterprises in Ukraine. The
subject of the research is analysis of the current state of financial support of innovative activity of enterprises in Ukraine,
identifying existing issues, and developing suggestions for resolving them

The most important strategic direction of Ukraine at the present stage is an innovative development of the economy.
Meeting this challenge will ensure the transition of the economy to a higher technological level and increase its global
competitiveness. The growth process of innovation activity requires significant financial support, so the development of
the national innovation system in Ukraine requires the solution of the problem of financing innovation. Established that
the development of innovation has become an integral part of reforming the economy.

Innovating and innovations are a primary factor for the development of a national economy. As the innovation
performance in Ukraine remains to be low, system studies focused on identifying its reasons and finding the ways for the
performance enhancement are of great practical importance. The structure and dynamics of different sources of financing
are analyzed. The main shortcomings of the Ukrainian system of financing of innovative activity are revealed. The features
of various sources of financing are identified, including the own funds of enterprises, state budget funds, funds of foreign
investors, bank loans, venture funds. Insufficiency of state financing of innovative activity is revealed. It is established
that for successful conducting of innovative activity it is necessary to use different sources of financing of innovative
activity of enterprises.

The legal component can be improved though adjusting the taxation system to the innovationRspecific purposes,
to the needs of domestic producers protection, stimulation of domestic investment in the Ukrainian economy,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За останні десятиліття інновації проникли

в усі сфери життєдіяльності суспільства. Су#
часний світ не можливо уявити без вже впро#
ваджених інновацій, так і без майбутніх ново#
введень, що сприяють подальшому прогресу.
Вчені та фахівці з усього світу сходяться на
думці, що сьогодні саме інновації становлять
основну рушійну силу соціально#економічно#
го розвитку.

В Україні загальні витрати на наукові до#
слідження і розробки (з усіх джерел) за останні

20 років не перевищували 1,3% ВВП [16]. Зап#
ровадження інноваційної політики стає безаль#
тернативним для України, оскільки вона праг#
не до інтеграції у європейську спільноту та по#
винна забезпечити добробут своїх громадян на
відповідному європейському рівні.

Економічна ситуація в Україні за останні
декілька років значно погіршилась, основні
проблеми викликані бойовими діями, які три#
вають на східній частині території країни, що
також спричиняє нестачу фінансових ресурсів,
які б могли бути спрямовані на розробку та

Рис. 1. Схематичне зображення структури фінансового забезпечення інноваційної діяльності
підприємства

Джерело: складено на основі [1].

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, венчурні інвестори, банківське кредиA
тування, краудфандинг, інвестиційні ресурси.

Key words: innovation, innovation activity, venture investors, bank lending, crowdfunding,
investment resources.

government guarantees to investors etc. Perpetual problems faced by the innovation sector in Ukraine (poor
financing) are highlighted.

Practical value. Proposals that have been developed in article are aimed at increasing the level of financial support
innovation enterprise.
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впровадження інновацій. Тому питання про#
блем фінансового забезпечення інноваційної
діяльності підприємств в Україні є досить ак#
туальними, зважаючи що підприємства відчу#
вають дефіцит власних фінансових та інвести#
ційних ресурсів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний вклад у дослідження проблеми
фінансового забезпечення інноваційної діяль#
ності підприємств в Україні зробили такі вчені:
Г.В. Возняк, В.В. Зянько [8, с. 172], І.Ю. Єпі#
фанова [6], Я.А. Жаліло, О.І. Москаль, І.Г. Со#
кирська, І.В. Колодяжна [10], А.М. Поручник,
В.С. Савчук, А. Пересада, Л. І. Федулова. Нау#
кових досліджень за цією темою є достатньо
багато, проте деякі питання все ж залишають#
ся не в повній мірі висвітлені та невирішені, а
саме ведення ефективної державної інновацій#
ної політики та приватні джерела фінансового
забезпечення інноваційної діяльності під#
приємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз сучасного стану

фінансового забезпечення інноваційної діяль#
ності підприємств в Україні, виявлення існую#
чих проблем і розробка пропозицій щодо їх ви#
рішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Потреба в інноваціях сьогодні актуалізуєть#

ся більше, ніж будь#коли раніше. Це пов'язано,
по#перше, з необхідністю відновлення еконо#
міки країн після світової фінансової кризи, а
інновації можуть стати ефективним засобом
досягнення цієї мети, по#друге, із зміною спо#

собів функціонування економіки і суспільства
внаслідок сучасних технологічних трансфор#
мацій, особливо у сфері ІКТ — впровадженні
технологій штучного інтелекту, блокчейну,
Інтернету речей та промислового Інтернету
речей, 3#D друку, 5G зв'язку, доповненої та
віртуальної реальності тощо, які докорінним
образом змінюють процеси виробництва і бу#
дівництва, торгівлі і логістики, навчання і на#
копичення знань [19, с. 98].

За результатами одного з найбільш автори#
тетних рейтингів інноваційної діяльності —
Глобального інноваційного індексу [1], Украї#
на в 2019 р. опустилася на 47#е місце в світі, в
той час як у 2018 р. Україна була на 43#й по#
зиції. Найкращі показники в рейтингу цього
року наша країна демонструє за результатами
виробництва нових знань (17#е місце в світі),
нематеріальних активів (17#е місце в світі) і
діяльності вищої освіти (37#е).

Нині є недостатність фінансування іннова#
ційної діяльності підприємствами у зв'язку з
високою вартістю впровадження та освоєння
нововведень, а також довгостроковістю вкла#
день. Підприємства не мають власних коштів на
фінансування розробок, а можливість залучен#
ня фінансових коштів із зовнішніх джерел об#
межена.

Розглянувши систему фінансового забезпе#
чення інноваційної діяльності підприємства по#
дану на (рис. 1) потрібно зауважити, що основ#
ними складовими фінансового забезпечення
інноваційної діяльності підприємства є органі#
заційні структури інституційної підтримки
інноваційної діяльності і елементи фінансуван#
ня [4].

Система фінансування інноваційної діяль#
ності досить широка і джерелами фінансуван#

Таблиця 1. Джерела фінансування інноваційної діяльності
промислових підприємств

Примітка: 1 — Дані за 2014—2018 роки наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Джерело: побудовано автором на основі [16].

У тому числі за рахунок коштів 

Власних Державного бюджету Інвесторів-
нерезидентів Інших джерел  

Загальна 
сума 
витрат, 
млн грн Сума, 

млн грн 
Питома 
вага, % 

Сума,
млн грн 

Питома 
вага, % 

Сума,
млн грн 

Питома 
вага, % 

Сума, 
млн грн 

Питома 
вага, % 

2010 8045,5 4775,2 59,35 87,0 1,08 2411,4 29,97 771,9 9,59 
2011 14333,9 7585,6 52,92 149,2 1,04 56,9 0,40 6542,2 45,64 
2012 11480,6 7335,9 63,90 224,3 1,95 994,8 8,67 2925,6 25,48 
2013 9562,6 6973,4 72,92 24,7 0,26 1253,2 13,11 1311,3 13,71 
20141 7695,9 6540,3 84,98 344,1 4,47 138,7 1,80 672,8 8,74 
20151 13813,7 13427,0 97,20 55,1 0,40 58,6 0,42 273,0 1,98 
20161 23229,5 22036,0 94,86 179,0 0,77 23,4 0,10 991,1 4,27 
20171 9117,5 7704,1 84,50 227,3 2,49 107,8 1,18 1078,3 11,83 
20181 12180,1 10742,0 88,19 639,1 5,25 107,0 0,88 692,0 5,68 
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ня можуть бути підприємства, фінансово#про#
мислові групи, малий інноваційний бізнес, інве#
стиційні та інноваційні фонди, органи місцево#
го управління, приватні особи. Всі вони беруть
участь у господарському процесі і тим чи іншим
чином можуть сприяти розвитку інноваційної
діяльності підприємства [7].

Самофінансування, бюджетне фінансуван#
ня, банківське кредитування та інвестування
відносять до форм фінансового забезпечення
підприємств. Фінансування інноваційної діяль#
ності може здійснюватися за рахунок власних,
залучених та позикових фінансових ресурсів.

Аналізуючи дані таблиці 1, можна побачи#
ти, що за висвітлений період 2010—2018 рр. най#
вагомішу роль у фінансуванні інновацій відігра#
ють власні кошти підприємств, які фактично у
питомій вазі джерел фінансування зросли на
28,84%. Фінансування з державного бюджету
є мінімальне та за весь досліджуваний період
та характеризується не великим обсягом кош#
тів, хоча воно й зросло з 87 млн грн у 2010 році
у 7 раз, до 639 млн грн у 2018 році, питома вага їх
займає лише 5,25% від загального фінансування.

Значне погіршення можна побачити у по#
казниках фінансування інноваційної діяльності
інвесторами#нерезидентами: якщо у 2010 році
об'єм фінансування був на вірні 2411,1 млн грн
та питома вага складала фактично 30%, то у
2018 році ці показники катастрофічно обвали#
лись до 107 млн грн, та складають на даний мо#
мент лише 0,88%. Та цей процес критичного
зниження, якщо проаналізувати дані за період
2010—2018 рр., розпочався з 2014 року саме в
цей період в Україні розпочались активні бой#
ові дії та нестабільна політична ситуація, чим
власне можна пояснити таке зниження актив#
ності інвесторів#нерезидентів у процесі фінан#
сування інноваційної діяльності підприємств
України.

У зв'язку з недостатністю фінансування
інноваційної діяльності підприємств з боку дер#
жавного бюджету та відтоком інвесторів#нере#
зидентів з ринку інноваційного фінансування,
підприємствам доцільно звернути увагу на ще
одне важливе джерело можливого фінансуван#
ня — банки. Залучення банківських кредитів та
банківських інвестицій могли б втамувати
фінансовий голод, який відчувають підприєм#
ства України у питанні фінансування іннова#
ційної діяльності.

Досвід розвинутих країн свідчить, що бан#
ки в інвестиційному процесі можуть працюва#
ти у трьох напрямах:

— обслуговування руху грошей, що нале#
жать клієнтам і призначені для інвестицій;

— акумулювання заощаджень і спрямуван#
ня їх на ринок цінних паперів;

— вкладення в інвестиційні проекти як влас#
них, так і залучених коштів.

Банківська система України нині діє пере#
важно в першому напрямі, розвитку двох інших
перешкоджає низка проблем, пов'язаних пере#
дусім зі строками та вартістю кредитів. Інвес#
тиційний попит не задовольняється через брак
необхідних обсягів інвестицій [12].

Аналізуючи проблеми, що перешкоджають
активному впровадженню довгострокового
банківського кредитування інноваційного
бізнесу, треба передусім виділити основні сис#
темні вади вітчизняної банківської системи, які
зводяться до [2, с. 60]:

— високої ризикованості підприємницької
діяльності в Україні у сфері фінансового посе#
редництва через відсутність досвіду роботи у
ринкових умовах, слабкої матеріально#техніч#
ної бази, інвестиційного виснаження, слабкої
відповідальності учасників господарських пра#
вовідносин;

— штучного стримування розвитку бан#
ківської системи внаслідок адміністративного
тиску з боку владних структур при вирішенні
тактичних народногосподарських завдань;

— порівняно високих резервних вимог до
вітчизняних банків (у ЄС резервна ставка ко#
ливається від 0 до 20%, в Україні — до 14%);

— відсутності повноцінної конкуренції,
стримування розвитку фінансово#промислових
груп, високої витратності банківської діяль#
ності, тощо.

На сьогодні банківська система України не
відповідає потребам активізації інвестиційно#
інноваційного процесу. Основний напрям ре#
формування банківської системи України вба#
чається у підвищенні стійкості банків і розвит#
ку реальної конкуренції в банківському бізнесі

Проблема фінансування інноваційного роз#
витку підприємств в Україні набуває все більш
вагомого значення з огляду на посилення конку#
ренції як на внутрішньому, так і на зовнішніх рин#
ках. Тому підприємствам потрібно посилити по#
шуки різноманітних джерел фінансування інно#
ваційної діяльності, які сприятимуть активізації
діяльності вітчизняних підприємств в Україні.

Особливістю інноваційної діяльності під#
приємств є високий рівень ризиків її проведен#
ня, особливо, на початкових етапах реалізації
інновації. Ця особливість інновації визначає
набір джерел орієнтовані на інвестування
підприємств з високим ризиком виконання про#
ектів. Це краудфандингові платформи, вен#
чурні фонди і "бізнес#ангели" [9, с. 39].



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 4, 2020

87

На сьогодні банківська система України не
відповідає потребам активізації інвестиційно#
інноваційного процесу. Основний напрям ре#
формування банківської системи України вба#
чається у підвищенні стійкості банків і розвит#
ку реальної конкуренції в банківському бізнесі.

Інноваційні форми фінансування проектів
починають створювати істотну конкуренцію
традиційним формам залучення фінансових
коштів, таким як банківські кредити, державні
позики чи емісія цінних паперів [18].

Через слабкий розвиток українського фон#
дового ринку не вдається повноцінно викорис#
товувати його можливості та інструменти. Та#
кож для більшої частини населення процес
інвестування коштів є доволі складним, незро#
зумілим і через нестабільну економічну ситуа#
цію не викликає довіри [5, с. 253].

Отже, необхідно створити новий простий
механізм взаємодії між компанією, яка потре#
бує інвестицій для реалізації бізнес#ідеї, та
інвестором, який готовий здійснити пожертви
або вкласти кошти. Такий механізм отримав
назву "краудфандинг", що дослівно перекла#
дається як "публічне інвестування" [22, с. 425].

На сьогодні краудфандинг є одним з акту#
альних напрямків фінансування, набагато
ефективнішим та менш витратнішим способом
їх реалізації.

Наприклад, одна з найвідоміших крауд#
фаудингових платформ у світі KickStarter спе#
ціалізується на реалізації різного роду проектів
(від фільмів, кліпів до серйозних технологічних
проектів), тобто є широко спеціалізовано.
Щодо платформи Indiegogo, то вона спеціалі#
зується на бізнесі, тобто є сайтом для колек#
тивного фінансування підприємств.

Вона працює за таким принципом: власни#
ку проекту потрібно зареєструватися, роз#
містити опис ідеї і мінімальну суму коштів, яку
необхідно зібрати. Якщо повністю зазначену
суму не вдалося зібрати за певний період, то
гроші повертаються вкладникам.

Краудфандинг в Україні також має свій роз#
виток, є власна краудфандингова платформа
для збору фінансових ресурсів, яка називаєть#
ся Велика Ідея. Цей проект було засновано
кілька років тому і завдяки спільнокошту ук#
раїнські підприємці і не тільки, можуть реалі#
зовувати власні ідеї та проекти. Серед най#
успішніших українських проектів Великої Ідеї
є фінансування Громадського ТБ, яке під час
подій на Майдані зібрало понад мільйон гри#
вень [11].

Також слід відмітити, такі відомі українські
проекти реалізовані шляхом краудфандинга на

платформі KickStarter гаджет для дистанційно#
го спостереження за домашніми тваринами
Petcube ($251 тисяч), універсальний годинник
Lametric ($258 тисяч) та спалах для смартфонів,
iBlazr ($56 тисяч). Краудфандинг в Україні
тільки набирає популярності і прогнозується
ще чимало успішних проектів.

Серед головних переваг краудфандингу
можна назвати: простий та прозорий спосіб
фінансування проектів; мінімізація ризиків;
підтримка інноваційних проектів дозволить
традиційним посередникам знаходити успіш#
них і талановитих людей; краудфандинг дає
змогу залучити гроші не одного, а відразу ба#
гатьох інвесторів; відкритість; реклама та до#
даткове просування проектів; широке коло
учасників, що фінансують невеликі кошти в
проекти, водночас результат очікується дос#
татній для реалізації. Щодо недоліків, то слід
відзначити такі: шахрайство, що викликає по#
боювання та низький рівень довіри; не підхо#
дить для великих проектів; несумлінність пози#
чальників.

Таким чином, можна зробити висновки,
щодо подальших перспектив краудфандингу,
як інноваційного та ефективного інструменту
фінансування. Краудфандинг є перспективним
і досить ефективним інструментом для модер#
нізації фінансової та інвестиційної системи
більшості країн. Він має багато переваг та являє
собою цікаву та перспективну технологію
фінансування та інвестування великих проектів
та ідей як в Україні, так і за кордоном [14].

Одним з основних економічних інстру#
ментів, що забезпечує інноваційний розвиток
провідних країн світу є механізм венчурного
фінансування. Головною перевагою венчурно#
го фінансування є те, що об'єкту інвестицій не#
потрібно надавати заставу, крім того йому не
потрібно сплачувати інвестору відсотки, як у
випадку з банківським кредитом. Формальний
ринок венчурного фінансування формують
різні венчурні фонди. Під венчурним капіталом
розуміють довгострокові прямі інвестиції пайо#
вого характеру, що вкладаються переважно на
3—7 років індивідуальними та інституціональ#
ними інвесторами (венчурними фондами) для
створення і/або розвитку молодих інновацій#
них підприємств [13, с. 128]. Важливою особ#
ливістю більшості венчурних фондів України є
те, що вони не орієнтовані на інвестиції в інно#
ваційні підприємства, а використовуються як
інструмент корпоративних інвестицій та опти#
мізації оподаткування в будівельному, фінан#
совому і аграрному секторі [15]. Чинне зако#
нодавство дозволяє їм видавати кредити під#
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приємствам, що входять до складу корпорації,
без сплати податків і зі зменшенням бази опо#
даткування прибутку. Тож не дивно, що до
складу топ 100 венчурних фондів з найбільшим
венчурним капіталом України, входять фонди
саме цієї групи.

Інвестиційні проекти, які на сьогодні про#
понуються в Україні, регіонах (навіть найк#
ращі з них) ще не готові до нормального ко#
мерційного, в тому числі венчурного інвесту#
вання. Залучення коштів для венчурного інве#
стування з українських джерел надзвичайно
ускладнене. Розглядаючи традиційні джерела,
ми бачимо або дуже слабкий розвиток цього
сектора економіки, або несприятливе законо#
давство і відсутність комерційного інтересу на
тлі високого ризику. Але крім загальноеконо#
мічних перепон на шляху пошуку фінансуван#
ня інноваційної діяльності, стають і такі, як на#
приклад, проста економічна необізнаність та
неадекватність ринку. Водночас слід зазначи#
ти, що нині ринок венчурного капіталу в Ук#
раїні знаходиться в стадії формування та роз#
витку, маючи істотний потенціал до розширен#
ня [3].

Ще одним суб'єктом венчурної діяльності є
інвестор — фізична чи юридична особа, яка
здійснює венчурне фінансування. Останнє пе#
редбачає дольову участь інвесторів у капіталі
венчурної фірми шляхом придбання акцій. (На
практиці інвестори венчурного капіталу нама#
гаються придбати значну частку в новому
підприємстві — від 20% до 40% [21, с. 29]).

У сучасній літературі виділяють дві кате#
горії інвесторів: 1) інституціональні інвестори,
які вкладають кошти у венчурні фонди; 2) інди#
відуальні інвестори ("бізнес#ангели") — за#
можні приватні особи, які надають свої власні
кошти венчурним компаніям, акції яких не пе#
ребувають в обігу на фондовій біржі.

Бізнес#ангел — це приватний інвестор, що
вкладає фінансові ресурси в інноваційні проек#
ти на етапі створення або запуску підприємства
в обмін на повернення вкладів та отримання
частки у капіталі (звичайно не контрольний, а
блокуючий пакет). Бізнес#ангели відрізняють#
ся від венчурних капіталістів тим, що оперують
власними, а не запозиченими коштами. Пошук
таких інвесторів стає для стартаперів однією із
найважливіших складових бізнес#процесу. У
країнах з розвиненою інноваційною інфраст#
руктурою існують об'єднання бізнес#ангелів,
діяльність яких спрямована на спрощення по#
шуку контактів і взаємодії між стартапами й
бізнес#ангелами. В Україні таким механізмом
може стати ринок інновацій. Стартап фактич#

но генерує інноваційну ідею, що може бути то#
варом на ринку інновацій, та бере на себе зо#
бов'язання її втілити, тоді як бізнес#ангели
фінансують даний проект [17].

Вони можуть інвестувати як від свого імені,
так і через власні компанії. Основна перевага
бізнес#ангелів перед традиційним банківським
кредитом — приватні інвестори готові ризику#
вати. На відміну від банку, вони можуть нада#
ти як кредит на розвиток бізнесу, так і кредит
на відкриття бізнесу. Крім того, вони беруть
участь у бізнесі, дають професійні консуль#
тації, надають підтримку, адже вони безпосе#
редньо зацікавлені в успіху підприємства. Не#
доліком бізнес#ангелів є обмежені можливості
порівняно з банками [20].

Досліджуючи світові тенденції та вітчизня#
ний стан економіки, а також враховуючи існу#
ючі проблем у сфері інноваційної діяльності,
зокрема у аспекті фінансування, можна внести
такі пропозиції щодо їх вирішення:

— розробку комплексних інвестиційних
проектів на державному рівні;

— на законодавчому рівні закріпити ме#
ханізм пільгового оподаткування інновацій#
ної продукції підприємств, який буде сприя#
ти збільшенню власних джерел фінансуван#
ня;

— запровадження інвестиційних податко#
вих канікул в пріоритетних напрямах іннова#
ційної діяльності;

— розробити та запроваджувати програму
пільгових банківських ставок (довгих) за кре#
дитами для інноваційних підприємств;

— покращити інвестиційний клімат в країні
для залучення зарубіжних інвестицій;

— розвивати інші форми фінансової
підтримки діяльності у галузі інновацій;

— активізувати інтерес з боку приватних
інвесторів, шляхом розширення регулюючими
органами різних видів підтримки інноваційної
діяльності;

— надання дотацій, пільгових кредитів, га#
рантій українським та іноземним інвесторам,
які беруть участь в інноваційній діяльності.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз показав, що на цьому

етапі і снують такі основні фактори, які зумов#
люють проблему фінансового забезпечення
інноваційної діяльності підприємства, а саме:

— недостатність власних ресурсів у вітчиз#
няних підприємств;

— відтік інвесторів#нерезидентів з ринку
фінансування інновацій, які не спішать вклада#
ти свої ресурси українську економіку;
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— недостатня державна підтримка іннова#
ційної діяльності, яка сприяла б розвитку інно#
ваційної інфраструктури.

Запропоновані заходи, які висвітлені у до#
сліджені повинні частково вирішити проблеми,
з якими стикнулись підприємства у питання
фінансування інноваційної діяльності.

Подальших досліджень потребують меха#
нізми залучення джерел фінансування іннова#
ційної діяльності, які можуть дати венчурні
фірми, інвестиційні компанії, інвестиційні фон#
ди, кредитні спілки, гранти тощо.
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EXHIBITION AND FAIRY ACTIVITY AS COMPONENTS OF PARTNERSHIP FORMATION

У статті проведено дослідження організаційної роботи на підприємстві щодо участі у виставках та ярмарках.
Для подальшої вдосконаленої роботи підприємства у виставковоRярмарковій діяльності необхідно оцінити всі позиR
тивні та негативні сторони організації на цьому підприємстві та визначити основні аспекти організаційної політики
у виставковій діяльності. Особлива увага звернена на шляхи покращення розробки комунікаційної політики та важR
ливі напрями роботи персоналу для формування довгострокових партнерських відносин.

Також у статті обгрунтовано основні завдання роботи підприємства на виставках для пошуку потенційних партR
нерів. Розглянуто головні методи комунікаційної політики підприємства із засобами масової інформації перед та
після виставкової діяльності. Аргументовано, що виставковоRярмаркова діяльність сприяє зміцненню конкурентних
позицій підприємства на ринку, створенню тривалих взаємовигідних партнерських відносин, збільшенню внутрішR
ньої та зовнішньої торгівлі підприємства та просуванню товарів на інші сегменти ринку.

In modern conditions, more and more companies and organizations begin to consider exhibition and fair activities
as a platform for creating mutually beneficial partnerships.

The object of the article is to determine the main aspects and objectives of exhibition activities of enterprises
organization, analysis of the theoretical aspects of the exhibition and fair activities organization, research of exhibition
and fair activities in the system of marketing communications for the formation of strong and longRterm partnerships.

The article covers the study of enterprise organizational work on participation in exhibitions and fairs. For further
improvement of the company's work in the exhibition and fair activity, it is necessary to evaluate all the positive and
negative aspects of the organization at this enterprise and determine the main aspects of the organizational policy in the
exhibition activity. Special attention is paid to ways of improvement the development of communication policy and
important areas of staff work for the formation of longRterm partnerships.

The article also outlines the main tasks of the company's work at exhibitions to find potential partners. The main
methods of the company's communication policy with the mass media before and after the exhibition activity are
considered. It is proved, that the exhibition and fair activity helps to strengthen the competitive position of the company
in the market, create longRterm mutually beneficial partnerships, increase the internal and external trade of the company
and promote products to other market segments.
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Summerizing, we shall note that exhibition activities play an important role in the social development of the country.
It should be noted that the exhibition event has the opportunity to gather manufacturers and experts from the same
industry on the same site, thereby attracting the target audience and increase the popularity and image of not only the
exhibition, but also the industry as a whole, and this is especially important when forming competitive advantages of
partnerships.

ВСТУП
Виставка — один з найскладніших видів мар#

кетингової діяльності, який поєднує в собі прак#
тично всі сучасні інструменти торгівлі та мето#
ди маркетингу — добре організована участь у
виставці все це враховує і ефективно об'єднує.

Виставково#ярмаркова діяльність є інстру#
ментом макроекономічної та інвестиційної
політики. На сьогодні виставки забезпечують
мобільність ринку, створюють необхідне
інформаційне поле, надають можливість ство#
рення партнерських відносин, формують значні
фінансові потоки, а також приносять додатко#
вий дохід у бюджети всіх рівнів. Виставки є спо#
лучною ланкою між внутрішніми і міжнарод#
ними ринками і сприяють залученню іноземних
інвестицій для реалізації інвестиційних про#
ектів українських організацій, а також нала#
годженню партнерських відносин. Глобаліза#
ція світової економіки, що розвивається, зміни#
ла погляд на сутність організації виставок як
інструменту просування продукції, поставила
нові орієнтири перед виставковою індустрією,
виявила потребу у формуванні інноваційних
підходів до організації комплексної послуги
подання на ринок товарів за допомогою участі
виробника в спеціалізованих виставках та ство#
ренні довготривалих міцних партнерських
відносин між суб'єктами ринку.

На заходах виставкової діяльності відбу#
вається постійний безперервний обмін інфор#
мацією — комунікаційний процес між потен#
ційними партнерами. Водночас спочатку експо#
нент (через стенд, рекламу, експонати, персо#
нал) презентує себе як джерело інформаційних
даних про компанію, а відвідувач виставки —
реалізує себе в ролі отримувача цієї інформації,
але потім відвідувач активно вступає в розви#
ток комунікайого процесу та формуванню
партнерских відносин.

Для досягнення стабільного розвитку і про#
цвітання підприємство змушене вдаватися до
використання невідомих йому до цього, а тому
абсолютно нових методів захисту від конку#

Ключові слова: виставковоAярмаркова діяльність, партнерські відносини, комунікаційна
політика, експозиція, система маркетингових комунікацій, комунікативна взаємодія, суб'єкти
виставковоAярмаркових заходів.

Key words: exhibition and fair activities, partnerships, communication policy, exposition, system
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рентів і наступу на них. У зв'язку з цим
підприємства знаходяться в постійному пошуку
потрібної інформації, яка надасть підприємству
додаткові конкурентні переваги та можливість
формування міцних довгострокових партнерсь#
ких відносин. Підприємства проводять постійно
дослідження ринкового попиту, конкурентів
(стан ринкової пропозиції, технології випуску
товару) і ринкові ціни. Одним з найбільш ефек#
тивних методів вирішення цієї проблеми є вико#
ристання інструментів виставкової діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам організації роботи підприєм#
ства за участі у виставках приділяли багато ува#
ги та зокрема зробили суттєвий вклад у ви#
вченні питань виставкової діяльності зробили
такі вчені: Бойчук І.В. [4], Бугас В.В. та Сари#
чев А.О. [5], Мозгова Г.В. та Смоляга А.О. [10],
П'ятницька Г.Т. [11], Стефанишин О.В. [15] та
ін. Їх наукові дослідження допомогли зрозум#
іти суть проблеми управління виставковою
діяльністю на підприємстві та перспективи роз#
витку виставкової діяльності в Україні.

П'ятницька Г.Т вказує на значну роль вис#
тавок, що складається в здатності об'єднувати
внутрішні і міжнародні ринки, залучаючи іно#
земні інвестиції для реалізації різних держав#
них проектів. В.В. Бугас, а також А.О. Саричев
підтримують викладені вище думки, вказуючи
в своїх наукових працях на те, що цей вид діяль#
ності на сьогодні є "найважливішим фактором
еволюції світової економіки, її флагманом і
ключовим напрямом міжнародного співробіт#
ництва" [11; 5].

Стефанишин О.В. вказує у своїх досліджен#
нях на існування певних труднощів, які пов'я#
зані з проблемою удосконалення правового
регулювання даного виду діяльності, запровад#
ження сучасного ефективного механізму ви#
ставково#ярмаркової діяльності у відповідності
до міжнародних норм, практик та стандартів та
короткотерміновістю заходів [15, с. 83].
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Доцільно погодитися зі Стадник В.В. у тому,
що виставкова діяльність дає можливість швид#
ко дослідити ринок та зібрати в короткий
термін необхідну інформацію. Також науко#
вець акцентує увагу на тому, що виставки є
зручним та ефективним місцем для позиціюван#
ня підприємства, своєї продукції, а найголов#
ніше, шо підкреслює автор — формуванню дов#
готривалих партнерських відносин зі спожива#
чами та іншими господарюючими суб'єктами
ринку [12, с. 155; 14, с. 225].

Як вже відзначалося вище, в сучасних умо#
вах все більше підприємств і організацій почи#
нають розглядати виставкову#ярмаркову
діяльність для створення взаємовигідних парт#
нерських відносин.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення основних аспек#

тів та завдань організації виставкової діяль#
ності підприємств, аналіз теоретичних аспектів
організації виставково#ярмаркової діяльності,
дослідження виставково#ярмаркової діяль#
ності в системі маркетингових комунікацій для
формування міцних та довготривалих парт#
нерських відносин.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виставка — це спеціально організований

захід, завдяки якому здійснюється демонстра#
ція і публічний показ створених підприємства#
ми#експонентами зразків товарів і послуг. Ви#
ставка — це унікальна за своїм змістом експо#
зиція, яка задовольняє потреби і запити різних
споживчих груп та дає можливість комунікації
між потенційними партнерами, до них можна
віднести: учасників і відвідувачів заходу. Екс#
поненти — це фірми, об'єднані між собою, як
правило, однією галузевою ознакою і сконцен#
тровані на одному виставковому майданчику.
Відвідувачі — це суб'єкти експозаходу, які ма#
ють прямий або непрямий інтерес до продуктів,
представлених на виставці. Відвідувачами мо#
жуть бути представники компаній#конкурентів,
органи державного і муніципального управ#
ління, наукові та проектно#конструкторські
інститути, організації освітньої сфери, а також
приватні особи, зацікавлені у виставках для за#
доволення особистих потреб.

Складність і мінливість чинників зовніш#
нього середовища, вирішення завдань збере#
ження і нарощування конкурентних переваг і
підтримання відносно сталих параметрів еко#
номічної безпеки підприємства в ході реалізації
його бізнес#стратегії вимагає постійного й
інтенсивного інформаційного обміну з усіма

учасниками процесів створення й споживання
продуктів [7].

Узагальнюючи вищесказане, необхідно
відзначити, що виставковий захід має велике
функціональне значення для його учасників.
Так, фірми#експоненти мають можливість:

— демонструвати власні товари і послуги;
— інформувати споживачів про свою

діяльність за допомогою різних каталогів, бук#
летів, проспектів, ЗМІ;

— вивчати попит на товари і послуги в рам#
ках відповідної галузі;

— аналізувати маркетингову політику кон#
курентів і якість їх продукції;

— підтримувати імідж компанії;
— формувати партнерські відносини з гос#

подарюючими суб'єктами ринку;
— збільшувати збут продукції, укладаючи

партнерські договори з потенційними покупця#
ми.

Значний внесок вносить виставкова діяль#
ність у ділову активність регіону. Ефективна
організація виставково#ярмаркових заходів
відбивається на загальному економічному зро#
станні країни і поліпшення макроекономічних
показників. За допомогою виставок здійс#
нюється потужний інформаційний обмін між
підприємствами різних країн і галузей діяль#
ності, створюються великі фінансові потоки,
що, в свою чергу, дозволяє збільшувати прибут#
ковість як окремих регіонів, так і всієї країни в
цілому.

Підприємство, яке зацікавлене в своєму
розвитку повинне приймати активну учать у
виставках, оскільки самe,особистa зустріч дaє
можливість діaлогу гoсподарюючими суб'єкта#
ми ринку, а цe нeaбиякa цінність, особливо у
нaш чaс високих швидкостeй і брaку спіл#
кувaння, коли різномaнітність і склaдність
товaрів підвищується, a їхній життєвий цикл
скорочується. Вистaвкa сьогодні розцінюється
як нaйeфeктивніший інструмeнт мaркeтингу тa
збуту, встaновлeння контaктів із новими
клієнтaми тa утримaння нaявних, вивчeння рин#
ку тa вивeдeння нa ринок нових товaрів і послуг,
створeння позитивного іміджу компaнії тa її
торговeльних мaрок.

Істотну роль виставкова діяльність відіграє
і в інвестиційній політиці держави. Участь ком#
паній різної галузевої спрямованості в вистав#
кових заходах є привабливою нішею для
здійснення українських інвестиційних проектів
як за рахунок національних, так і зарубіжних
інвестицій. Виставкові зразки дозволяють про#
демонструвати потенціал компаній#учасників.
Нерідко саме на виставках представляють но#
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вий товар або послугу, що дозволяє не тільки
познайомити відвідувачів з новаціями, а й дати
максимально змістовну, вичерпну інформацію
технологічного і комерційного характеру.

Слід зазначити, що в останні десятиліття
значно видозмінився формат виставок, і зрос#
ла якість спеціалізованих заходів. Виставкові
майданчики — це місце для пoзиціювання під#
приємства, фoрмування міцних, дoвгoтривалих
партнерських дoгoвірних віднoсин із пoсеред#
никами, спoживачами, іншими зацікавленими
гoсподарюючими суб'єктами ринку. Участь в
виставках надає мoжливість підприємству за#
явити прo себe як прo сeрйозного ділoвого
партнeра, oцінити конкурeнтоспроможність
своєї продукції й ознайомитися з пeрс#
пeктивними розробками у сфeрі, що цікавить.
Сучасна виставка — цe пeрeдусім місцe особи#
стої зустрічі виробників та постачальників із
їхніми клієнтами, споживачами, діловими парт#
нeрами [2, с. 350].

Що стосується стану справ України, то в
умовах зміщення економічних пріоритетів важ#
ливість виставкової індустрії постійно зростає.
Виставки є не тільки відображенням економі#
ки та її галузей, а й ефективним маркетинго#
вим інструментом для виведення на ринок но#
вих товарів, ідей і технологій.

Незважаючи на всі соціально#політичні по#
трясіння і мінливий інвестиційний клімат, Ук#
раїна не припиняє перебувати у фокусі уваги
світового бізнесу завдяки своєму вигідному
географічному положенню, наявності розвине#
них виробничих і переробних потужностей у
всіх секторах виробництва, багатої сировинної
бази, а також кваліфікованому людському ресур#
су з проєвропейським менталітетом [1, с. 220].
Крім того, сьогодні спостерігається тенденція
переорієнтації національної економіки з ролі
сировинного придатка в країну#виробника то#
варів для міжнародних ринків. Збільшується
роль вітчизняних виробників і кількості стар#
тапів практично у всіх сферах бізнесу. Все це
робить Україну дуже привабливою для різних
інвестиційних проектів.

Нині в різних державах світу здійснюється
проведення безлічі виставок, ярмарків, конфе#
ренцій, конгресів, зборів і т. д., у рамках яких
організовуються промоакції, покази, семінари.
Вони надають відмінний шанс презентувати свою
компанію і її продукцію, укласти вигідні угоди,
знайти корисних партнерів, ознайомити відвіду#
вачів та ЗМІ зі своїми товарами та послугами,
провести обмін знаннями, навичками і досвідом.

Сучасна виставкова діяльність позитивно
впливає на економічний розвиток регіонів, да#

ючи нові можливості для освоєння наукових
розробок, створенню довготривалих парт#
нерських відносин, зростання масштабів вироб#
ництва і науково#технічного прогресу. Таким
чином, виставки виступають соціально#еконо#
мічним індикатором стану розвитку окремих
галузей держави і системою прогнозування
ринкових змін.

Виставково#ярмаркова діяльність дає змо#
гу побачити різноманіття потрібних початко#
вих точок для здійснення підприємницької
діяльності, орієнтованої на збутову політику.
Саме тут наявними стають комплекси заходів,
що відбуваються на ринку, різновиди, термін та
широту змінних процесів, а також напрям і при#
скорення майбутнього розвитку.

Виставкова діяльність володіє особливими та
неповторними інформаційними можливостями,
які є недоступними для інших засобів комуніка#
ційної політики підприємства. Наприклад, вис#
тавка дає змогу не тільки реально і відчутно
представити товар, але і показати його у функ#
ціонуванні. Важливість обміну досвідом і пере#
говорів з конкурентами та інвесторами зростає.
На сьогодні найбільш значимим фактором для
прийняття рішень є підтримка особистих кон#
тактів і довірчих відносини між діловими парт#
нерами. Саме тому для різноманіття видів това#
ру на виставці не замінять навіть досконалі
інформаційні досягнення [10; 11].

Виставки є відмінним способом виявити ви#
робниками попиту потенційних споживачів і
укласти комерційні відносини з особами, які
будуть цей товар реалізовувати. Можливості та
функції виставки залежать від її типології,
призначення та орієнтованості. Виставковий
захід — це великий майданчик, де для кожного
експонента надається місце, яке обладнано за#
будовником за початковими вимогами учасни#
ка на комерційній основі за договором.

Важливою складовою на стадії формуван#
ня виставкового проекту є якісне дослідження
ринку за тематикою, якій буде відповідати ви#
ставка.

Участь підприємства у виставковій діяль#
ності повинно відповідати всім елементам ком#
плексу маркетингу. Сучасна виставка — це не
просто ефективний засіб збутової політики.
Вона поєднана з усіма засобами маркетингу,
тому прийняття участі у виставковій діяльності
є встановлення різних підприємницьких заходів
— дає змогу здійснювати одночасно комуніка#
тивну, ціноутворюючу, збутову і товарну полі#
тику підприємства.

Ефективність виставок залежить від наяв#
ності та ступеня взаємодії трьох факторів: про#
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фесіоналізм і мобілізація виставкового бізне#
су, широка участь у ньому галузевих спілок і
асоціацій, державна підтримка виставкової
діяльності.

Для того щоб підвищити ефективність вис#
тавок потрібно проводити такі заходи:

— консолідація зусиль органів влади, тор#
гово#промислових палат, галузевих об'єднань
та виставкових організацій;

— розвиток виставок і нарощування вітчиз#
няного участі в заходах у тих галузях, в яких
вже сьогодні є можливість почати роботу з
імпортозаміщення;

— організаційна та інформаційна підтрим#
ка федеральними структурами влади.

Необхідно відзначити, що прискорений
технологічний розвиток, передусім інформа#
ційних і комунікаційних технологій, і пов'яза#
не з цим наступ глобалізації призводить до зро#
стання значення виставкових проектів у низці
комунікативних інструментів, які:

— стають одним з ефективних механізмів
реалізації інноваційного процесу;

— забезпечують мобільність ринку;
— створюють необхідне інформаційне поле;
— формують значні фінансові потоки;
— приносять додатковий дохід у бюджети

всіх рівнів [3, с. 53; 4, с. 105].
Динаміка розвитку виставкового бізнесу

нині свідчить про перехід кількісних змін у
якісні.

Інакше кажучи, відбувається перетворення
виставкового ринку в бік його глобалізації, пе#
реважання тенденцій кооперації. Зазначена
тенденція є результатом зникнення дрібних
підприємств, скорочення як виставок і яр#
марків, так і операторів; поступового зникнен#
ня однотипних виставок.

Великі і середні підприємства розглядають
участь у виставково#ярмарковій діяльності як
невідокремлену частину своєї маркетингової
діяльності. У виставках беруть участь всі ті
підприємства, для яких розвиток власного біз#
несу базується на основі використання повної
системи маркетингових заходів, які признача#
ються для просування свого товару на ринку.

Орієнтація на B2B#сектор ("бізнес для
бізнесу") з боку експобізнесу є позитивною
тенденцією у виставковій діяльності, бо сприяє
становленню і розвитку малого, середнього та
великого бізнесу. Загальний простір економі#
чної діяльності формують чинники макроото#
чення. Вони опосередковано діють на кожного
учасника економічних процесів і, зазвичай, не
можуть змінюватися під дією цих учасників.
Водночас, незважаючи на їх глобальний харак#

тер, сила і вектори їх впливу є різними залеж#
но від сфери, масштабів діяльності конкретно#
го підприємства, організаційно#правової фор#
ми ведення бізнесу тощо. Тому виділення
найбільш значущих чинників макросередовища
за силою і ймовірними наслідками їх впливу на
конкретний бізнес, його конкурентоспро#
можність є однією із важливих функцій менед#
жменту в ході обгрунтування і вибору конку#
рентної бізнес#стратегії із сукупності можли#
вих стратегічних альтернатив [13, с. 138].

Основою сучасного ринку виставкових по#
слуг є професійний виставковий бізнес, який став
великим сегментом світового ринку і придбав
властивості провідної галузі економіки ряду дер#
жав. Нині сформувався повноцінний світовий
виставковий ринок, тісно пов'язаний з різними
галузями економіки, який має власну інфраст#
руктуру і матеріально#технічну базу, широку ме#
режу учасників з більшості країн світу. Для його
подальшого зростання необхідна маркетингова
орієнтація бізнесу всіх суб'єктів, яка полягає в
пошуку шляхів і способів задоволення потреби
споживачів у товарах ефективнішими, ніж у кон#
курентів, способами [8, с. 58].

Взаємодія учасників виставкового ринку
має бути системною і ефективною. Розподіл
обов'язків:

— державні структури — підтримка значу#
щих заходів;

— галузеві асоціації — координація і залу#
ченню до участі ключових учасників галузі;

— виставкові організації — організація за#
ходів [6, с. 45].

Участь підприємств у виставково#ярмар#
ковій діяльності полягає у проведенні величез#
ної роботи — аналітичної, планової, організа#
ційної; контролю і регулювання задовго до по#
чатку і після закінчення виставки.

За ідеального варіанту, підприємство почи#
нає готуватися до виставки за 1 рік (іноді і
більше) до відкриття виставки. Керівництво
підприємства покладає весь процес підготовки
та реалізації на відповідального менеджера з
керуючих або на зовнішнього професійного
незалежного консультанта.

Відповідальний менеджер має повноважен#
ня і право прийняття рішень щодо всіх питань
організаційного характеру. До таких питань
належать:

— площа, яка потрібна експоненту для по#
казу товарів і послуг. Для цього необхідно ви#
рішити — що саме представляти на виставці; як
саме експонати можна розмістити на цій тери#
торії і знати, яка вартість квадратного метру
площі для експонатів;
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— розробка кошторису проекту. Для того
щоб уникнути нераціональних витрат і при#
швидшити процес повернення коштів на екс#
позиційні витрати, бюджет підприємства кра#
ще розподілити на два аспекти: прямі витрати
— плата за експонентну територію, експлуа#
тацію стенду, та непрямі витрати — термін
підготовки персоналу до виставки, витрати на
час праці робітників на виставці і її забезпе#
чення.

На кожному підприємстві спочатку по#
трібно розрахувати кошторис заходу, тому для
цього організовується асортиментний перелік
товарів і послуг, які потрібно представити на
виставці, далі прописується процес, як їх ма#
ють продемонструвати. Необхідно встановити
різновиди та масштаби потрібних матеріалів,
фінансів і трудових ресурсів для організації
кожної цілі, описати приблизні статті витрат і
визначити строки проплати. Саме коректний
підрахунок кошторису є найважливішим ета#
пом підготовки до виставки.

Спеціалізовані міжнародні виставки займа#
ють центральне місце в комунікаційні політиці
підприємства, через їх проведення у вітчизня#
них підприємств виникає значна кількість про#
блем, а саме: висока оплата участі у міжна#
родній спеціалізованій виставці, відсутність
методики організації виставкового простору з
врахуванням вимог часу, складність оцінки
інформаційних інтересів відвідувачів, за які
відповідають трансакційні витрати [9, с. 93].

Важливим компонентом є визначення
основних характеристик стенду: заміри, розта#
шування та оформлення. Остаточний вибір за#
лежить від стратегічних цілей компанії, рівня
конкурентів, які теж приймають участь, важ#
ливості та ефективності виставки.

Типи стендів залежать від того, як вони те#
риторіально розташовані, як вони пов'язані та
функціонують з сусідніми стендами, як вони
відкриті по відношенню до коридорів для про#
ходження відвідувачів.

Існують певні різновиди стендів:
— стенд в ряду;
— кутовий стенд;
— головний стенд;
— блок#стенд;
— стенд на відкритому майданчи#

ку.
Підприємства часто використову#

ють стенд в ряду з яскравим оформ#
ленням стін в колір та бренд про#
дукції, яка представляється на вис#
тавці. Виставковий стенд є своєрід#
ною візитною карткою підприємства.

Необхідно, щоб стенд був гармонійним по
співвідношенню своїх розмірів і виставлених на
ньому експонатів.

Для того щоб виставка була максимально
результативною, необхідно не тільки правиль#
но сформулювати цілі, вибрати цільову ауди#
торію, а й ефективно розробити процес запро#
шення відвідувачів виставки до вашого стенду.
Інформовування потенційних споживачів
підприємство починає ще за місяць до початку
виставки. Для того щоб зрозуміти, хто з них
завітає на захід, маркетологи компанії готують
інформаційний лист. Складають його в такий
спосіб, щоб потенційні партнери або клієнти
обов'язково відреагували на нього.

Для підприємства відомо, що кожен пра#
цівник, що повинен працювати на виставці, має
обов'язково пройти повну підготовку з теоре#
тичної частини, освоїти методи і заходи робо#
ти і набути практичних навичок. Спеціалісту
необхідно досконало вивчити свою продуктію,
її виграшні переваги над аналогічними конку#
рентними продуктами.

Важливим аспектом роботи на вситавці є те,
щоб для кожного працівника стенду повинні
бути визначені цілі та завдання (табл. 1).

Крім основної мети, участі у виставках —
просування підприємства і її продукту на рин#
ку, важливими завданнями в період роботи на
виставці для підприємства — це пошук нових
партнерів, дослідження відвідувачів і конку#
рентів, взаємодія з представниками ЗМІ. Адже
цю новину також можна розповсюдити на
шпальтах у місцевих або обласних газетах та
виданнях. Якщо ж це виставка всеукраїнсько#
го або міжнародного рівня, про участь підприє#
мства стане відомо на всю територію України
завдяки більш відомим виданням та телекана#
лам.

ВИСНОВКИ
Беручи до уваги все вищесказане, можна

зробити висновок, що виставкова діяльність

Таблиця 1. Цілі та завдання працівників стенду

Обов’язки Характеристика 
Для кожного співробітника 
стенду мають бути визначені: 

- Функціональні обов’язки, ієрархія працівників; 
- графік індивідуальної роботи, час прийому їжі, 
відпочинку 

Кожен співробітник, який 
працює на стенді, 
зобов’язаний: 

- Завжди поводитися привітно, бути акуратно і 
чисто одягненим; 
- ніколи не показувати втому, не метушитися; 
- не вимовляти фраз «Цього я не знаю», «Це не 
моя справа...»; 
- не стояти біля входу на стенд; 
- не ходити за відвідувачем, завжди повертатися 
до нього обличчям; 
- дати можливість відвідувачеві розглянути все, 
чим він цікавиться 
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відіграє велику роль у суспільному розвитку
країни. Цей, за своєю суттю, унікальний вид
діяльності сприяє зростанню економіки, фор#
мує позитивний образ регіонів і окремих тери#
торій, сприяє сталому розвитку різних галузей
діяльності, а також служить інструментом по#
пуляризації та просування товарів (послуг) на
внутрішньому та зовнішньому ринках.

У висновку відзначимо той факт, що вистав#
ковий захід має можливість зібрати на одному
майданчику виробників і експертів однієї га#
лузі, тим самим залучити цільову аудиторію і
підвищити популярність і імідж не тільки ви#
ставки, а й галузі загалом.

Сучасний стан організації виставково#ярмар#
кової діяльності досконало та на власному при#
кладі показує про їх метаморфози з інструменту
представленя продукції для подальшого прода#
жу на засіб міжнародного обміну інформацією.
Виставки вже стали дзеркалом матеріально#тех#
нічного розвитку, стандартизованим показником
цін, економічно#політичним платформою про#
гнозованих змін попиту та пропозиції на ринку,
а також специфічним явищем з економічно#по#
літичним і соціально#культурним змістом.
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THE CONCEPT OF "ORGANIC PRODUCTS" NOTION AND DIRECTIONS OF IT`S
ACCOUNTING

У статті проведено дослідження думок науковців з питань виробництва та обліку органічної продукції. ДослідR
жено різні погляди вчених щодо визначення поняття "готова продукція" з метою визначення змісту досліджуваного
терміну. Досліджено нормативноRправове регулювання органічного виробництва та визначено, що виробництво оргаR
нічної продукції пов'язане з переходом від звичайного виробництва до виробничих процесів, які спрямовані на підтримку
оптимального стану економіки на соціальному, екологічному та економічному рівнях. Розкрито пріоритетні напряR
ми стратегії розвитку аграрного сектора економіки в сфері органічного виробництва. Представлено класифікацію
органічної продукції. Розкрито завдання системи обліку органічної продукції сільськогосподарських підприємствах.
Підтверджено необхідність розширення об'єктів обліку та системи формування даних щодо виробництва та реаліR
зації органічної продукції для цілей управління різних груп користувачів інформації.

The article examines the opinions of scientists on the production and accounting of organic products. Different views
of scientists on the definition of the concept of "finished products" have been investigated in order to determine the
content of the term under study. Regulation of organic production is investigated and it is determined that organic
production is connected with the transition from normal production to production processes aimed at maintaining the
optimal state of the economy at social, environmental and economic levels. It has been found that organic production is
aimed at implementing new rules and methods in the field of food safety and quality. Priority directions of strategy of
development of agrarian sector of economy in the sphere of organic production are revealed. The classification of organic
products is presented: unprocessed organic products, processed organic products, services. The tasks of accounting system
of organic products of agricultural enterprises are disclosed. The need to expand accounting facilities and data generation
systems for the production and sale of organic products for the purposes of managing different groups of users of
information has been confirmed.

It is confirmed that an organized system of accounting for the production of organic products will help to provide
users with timely and reliable information on its production, storage and sale. The necessity to reflect accounting of
production of organic products by the modified approach to data formation was noted: at cost with the separation of
cost items, which will characterize the level of use of those resources that can be classified as ecological by standardization
(invoice 23 "Production"); on the output of organic agricultural products (invoice 27 "Production of agricultural
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зі стрімким погіршенням екологічного ста#

ну навколишнього середовища все більше акту#
альності набувають дослідження виробництва
екологічної продукції як в Україні, так і у всьо#
му світі. Якісне виробництво екологічно чистої
продукції впливає як на стан екології, так і на
підвищення якості рівня життя людини в ціло#
му.

Систематичний підхід до розробки заходів
для переведення екологічно шкідливих техно#
логій на екологічно чисті та їх інвестиційне за#
безпечення є одним із найголовніших завдань
сучасних вчених#економістів.

Діюча система бухгалтерського обліку не
забезпечує в повній мірі відображення у
звітності облікової інформації стосовно вироб#
ництва органічної продукції та не задовольняє
інформаційних потреб зацікавлених користу#
вачів.

Тому виникає необхідність розкриття сут#
ності органічної продукції та напрямів її в об#
лікового забезпечення в системі рахунків
підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Актуальність тематики наукової публікації

розкривається у працях багатьох вчених#еко#
номістів. Вінюкова О.Б. характеризує тен#
денції розвитку і ведення органічного вироб#
ництва у порівняні з закордонним досвідом [1].
Зінчук Т.О. наголошує, що основною вимогою
до органічного виробництво сільськогоспо#
дарської продукції є вимога до умов її вирощу#
вання [3]. Скидан О.В. зауважує, що впровад#
ження органічного виробництва обумовлено
необхідністю відтворення родючості грунтів та
збереження навколишнього середовища, а та#
кож підвищення ефективності та прибутко#
вості сільськогосподарського виробництва
[14]. Лупенко Ю.О. вважає, що з метою приско#
рення формування попиту на органічну про#
дукцію потрібно підвищувати інформованість

населення про її користь та безпечність, про#
пагувати здоровий спосіб життя, залучати дер#
жавні органи, екологічні асоціації й організації
споживачів у процес формування ринку орга#
нічної продукції [5]. Подолянчук О.А. визна#
чає об'єкти обліку органічного виробництва і
наголошує про відсутність будь#яких напрацю#
вань як методичного, так і нормативного забез#
печення щодо обліку [10, с. 56]. Іонаш І.В. заз#
начає, що основною метою обліку виробницт#
ва екологічно чистої продукції є своєчасне,
повне, вірогідне відображення фактичного роз#
міру і складу витрат та контроль за викорис#
танням всіх видів виробничих ресурсів, а також
обсягу виробленої продукції в натуральних та
грошових вимірниках [2].

Напрацювання науковців свідчать про
актуальність теми дослідження, однак питан#
ня обліку органічної продукції залишається не#
достатньо розкритим і потребує вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Метою наукової публікації є розкриття

змісту органічної продукції та обгрунтування
напрямів її обліку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виробництво продукції для виробничого
підприємства є основою його життєдіяльності.

З'ясуємо, що ж таке органічна продукція у
порівнянні з готовою продукцією. У таблиці 1
узагальнено думки науковців щодо сутності
поняття "готова продукція".

Підтримуємо позицію науковців про те, що
сутність "готової продукції" доречно розкри#
вати враховуючи норми чинних нормативних
документів і вважати готовою продукцією час#
тину запасів та сільськогосподарської про#
дукції, виготовлених підприємством, які при#
значені для подальшого продажу, внутрішньо#
го використання і не потребують технічних та
біологічних перетворень [11, с. 20].

production"); output of organic food (invoice 28 "Goods"). It is determined that the organization of the system of
accounting process of organic production is the implementation of quality control, which should be aimed at compliance
with all the components that ensure the quality of organic products.
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Водночас частина готової продукції може
відноситися до органічної. Вперше законодав#
че визначення "органічної продукції" було вве#
дено в термінологію у 2013 році з прийняттям
Закону України "Про виробництво та обіг
органічної сільськогосподарської продукції та
сировини". Відповідно до цього Закону, орга#
нічна продукція — це продукція, отримана в ре#
зультаті сертифікованого органічного вироб#
ництва [12].

Пізніше, у 2018 році з прийняттям Закону
України "Про основні принципи та вимоги до
органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції", визначення стало дещо
грунтовнішим. Так, органічною продукцією
вважається сільськогосподарська продукція, у
тому числі харчові продукти та норми, отримані
в результаті органічного виробництва.

Ключовим у двох визначен#
нях є те, що вона виробляється у
результаті органічного (серти#
фікованого) виробництва. Звідси
випливає, що органічне вироб#
ництво спрямоване на імплемен#
тацію нових правил та методів у
сфері безпечності та якості хар#
чових продуктів. Органічне ви#
робництво передбачає певні ета#
пи переходу від звичайного ви#
робництва до виробничих про#
цесів, які спрямовані на підтрим#
ку оптимального стану економі#
ки на соціальному, екологічному
та економічному рівнях.

Водночас кожен етап вироб#
ництва повинен знаходитися під
суворим контролем органу сер#
тифікації, який засвідчує дотри#
мання вимог та стандартів орга#
нічного виробництва шляхом ви#
дачі відповідного сертифікату.

Пріоритетними напрямами
стратегії розвитку аграрного
сектора економіки в сфері орга#
нічного виробництва в Україні
визначено [4]:

— сприяння розвитку орга#
нічного землеробства, насампе#
ред в особистих селянських і се#
редніх господарствах;

— забезпечення раціональ#
ного використання природних
ресурсів, залучених до госпо#
дарського процесу в аграрному
секторі, шляхом впровадження
системи моніторингу та контро#

лю якості всіх земель сільськогосподарського
призначення та обов'язкової агрохімічної пас#
портизації;

— створення умов для збереження, відтво#
рення і підвищення родючості грунтів;

— регламентація розміщення у сівозмінах
екологічно деструктивних культур відповідно
до науково обгрунтованих норм;

— відновлення зрошувальних та меліора#
тивних систем;

— стимулювання користувача (власника)
землі до раціонального використання і охоро#
ни земель сільськогосподарського призначен#
ня.

За офіційною статистикою Україна посідає
11 місце серед Європейських країн за обсягом
земельного банку, сертифікованого відповідно
до органічних вимог виробництва.

Таблиця 1. Дефініція поняття "готова продукція"

Джерело: [11, с. 20].

Автор Визначення 
Бутинець Ф.Ф. Готова продукція – повністю завершена обробкою, укомплектована, яка 

пройшла необхідні випробування (перевірки). Це виріб (або 
напівфабрикат), послуга, робота, що пройшли всі стадії технологічної 
обробки на підприємстві, відповідають затвердженим стандартам або 
умовам договору, прийняті технічним контролем підприємства і здані на 
склад або замовникові – покупцеві згідно з діючим порядком прийняття 
продукції 

Вороніна В.А., 
Черниш В.В. 

Готова продукція – виріб (напівфабрикат), послуга, робота, що пройшли 
всі стадії технологічної обробки на даному підприємстві, відповідають 
затвердженим стандартам або умовам договору, прийняті технічним 
контролем підприємства і здані на склад або замовникові – покупцеві 
згідно з діючим порядком прийняття продукції 

Глібко В.М., 
Бущан О.П. 

Готова продукція – це матеріальний результат виробничої діяльності 
підприємства, коли запаси набувають нової якості. Крім випуску речової 
продукції, підприємство може виконувати роботи для інших 
підприємств або надавати послуги. На відміну від тієї, яка в обліку 
зазначається як готова продукція, цей вид продукції називають 
«виконані роботи і послуги». Отже, продукція підприємства складається 
з готової продукції та виконаних робіт і послуг 

Сопко В.В. Готова продукція – це виріб (або напівфабрикат), послуга, робота, що 
пройшли всі стадії технологічної обробки на даному підприємстві, 
відповідають затвердженим стандартам або умовам договору, прийняті 
технічним контролем підприємства і здані на склад або замовникові – 
покупцеві згідно з діючим порядком прийняття продукції 

Ткаченко Н.М. Готова продукція – це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, 
послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, 
пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні 
її особливості), приймання, укомплектування згідно з умовами 
договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам, 
не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад. 
Готова продукція – це матеріальний результат виробничої діяльності 
підприємства. Крім випуску речовинної продукції (машин, взуття, 
одягу, хліба, цукерок тощо), підприємство може виконувати певні 
роботи для інших підприємств або надавати їм послуги. Наприклад, 
перевезення вантажів своїм транспортом для інших підприємств, 
ремонтні роботи, будівництво та інше 

Хом’як Р.Л.  Готова продукція промислового виробництва – конкретні вироби, що 
пройшли всі стадії технологічної обробки на цьому підприємстві, 
відповідають встановленим стандартам чи технічним умовам, прийняті 
відділом технічного контролю і здані на склад або безпосередньо 
замовнику 

Шваб Л.І. Готова продукція – це запаси виробів на складі, обробка яких закінчена 
та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з 
умовами договорів із замовниками й відповідають технічним умовам і 
стандартам 
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Дослідивши асортимент органічного вироб#
ництва можна сформувати класифікацію орга#
нічної продукції (рис. 1).

Незважаючи на перспективність органічно#
го виробництва в Україні, зростання обсягу
органічної продукції, широкі можливості роз#
ширення внутрішнього і зовнішнього ринків,
підвищення конкурентоспроможності ринку,
його ефективність і розвиток наразі не має до#
статньої підтримки зі сторони держави, а відпо#
відно не забезпечене нормативно законодав#
чою базою, недостатньо відрегульовані еко#
номічні параметри діяльності.

Водночас виникає потреба в удосконалені
збирання та обробки даних щодо витрат на ви#
робництво органічної продукції, розмежуван#
ня їх між продукцією традиційного виробниц#
тва й органічною продукцією, відображення
цієї інформації у фінансовій та статистичній
звітності.

Мороз Ю.Ю. вважає, що виробники орга#
нічної сільськогосподарської продукції мають
точно зазначати, на яких площах, у яких будів#
лях, на якому устаткуванні здійснюється ви#
робництво такої продукції. Тобто підприєм#
ства зобов'язані точно визначати на всіх рівнях
виробництва і переробки та документувати усі
необоротні активи, виробничі запаси та вироб#
лену продукцію [7].

Тому вважаємо, що сільськогосподарське
підприємство, яке планує займатися органіч#
ним виробництвом повинно розробити страте#
гічний план, в якому обгрунтувати і передба#
чити заходи спрямовані на технологію вироб#

ничого процесу органічної про#
дукції.

Це вимагає розширення об'єк#
тів обліку та системи формування
даних, доповнення нормативного
регулювання облікових процесів,
що пов'язане, насамперед, із вико#
ристанням облікової інформації
для прийняття управлінських
рішень. Крім цього, облікові дані
служать базою для здійснення ана#
лізу результатів виробництва орга#
нічної продукції, проведення кон#
тролю їх рівня та розробки вироб#
ничих завдань на перспективу, що
складає базу управління витрата#
ми [9].

Вищевикладене зумовлює но#
вий підхід до системи обліку гото#
вої продукції сільськогосподарсь#
ких підприємств з виділенням та#
ких завдань [10, с. 55]:

— виокремлення об'єктів обліку виробниц#
тва та стану готової продукції (в т.ч. органіч#
ної і традиційної);

— формування первинних документів (за
виокремленими об'єктами);

— узагальнення даних на рахунках синте#
тичного та аналітичного обліку;

— обгрунтування статей фінансової, подат#
кової та статистичної звітності;

— забезпечення належного контролю за
виробництвом, рухом та процесом реалізації
продукції.

Слушною є думка про те, що об'єктами об#
ліку в органічному землеробстві є ресурси, про#
дукти та процеси, які не містять генетично мо#
дифікованих організмів і речовин та при вироб#
ництві яких:

1 — у рослинництві заборонено використо#
вувати ядохімікати для боротьби з бур'янами,
шкідниками й хворобами рослин, а також міне#
ральні добрива синтетичного походження, при
цьому захист рослин здійснюється переважно
препаратами натурального походження, а для
живлення грунту й рослин використовуються
органічні добрива;

2 — у тваринництві не дозволяються засто#
совувати стимулятори росту, гормони й анти#
біотики, а для лікування тварин використову#
ються профілактичні засоби й гомеопатичні
препарати [8].

Для вирішення проблем інформаційного
забезпечення в сфері розвитку органічного
виробництва необхідно забезпечити органі#
зацію первинного обліку господарських опе#

Рис. 1. Класифікація органічної продукції
Джерело: сформовано за [10, с. 55].

 

 

 

Класифікації органічної продукції 

Неперероблена органічна продукція: 
 — продукція сільського господарства (зернові та 
зернобобові;картопля, овочеві та баштанні; плоди, ягоди та виноград; 
олійні; м'ясо; молоко; яйця; мед); 
— продукція лісового господарства: ( дико рослі рослини; горіхи; 
гриби; лікарські трави); 
 — продукція рибного господарства( риба, морепродукти) 

  Послуги: 
 - консультаційні;  
- освітні;  
- дорадчі; 
-  інспекція; 
- сертифікація 

Перероблена органічна продукція:  
— напівфабрикати (хліб і хлібобулочні вироби; м'ясопродукти; 
молочні продукти; борошно; крупи; олія; цукор; напої; варення, 
джеми тощо 
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рацій, пов'язаних з органічним землероб#
ством, щодо використання ресурсів, оприбут#
кування продукції (результатів) діяльності та
її реалізації, визначення фінансових резуль#
татів.

Зокрема для підтвердження достовірності
обліку виробництва органічної продукції рос#
линництва кожне господарство повинно вести
таку документацію [14]:

— зберігати оригінали квитанцій/рахунків
на всі куплені засоби (напр., добрива, пестици#
ди, насіння) так само, як і на продану продук#
цію;

 — вести польовий журнал (окремо для
органічної та неорганічної частин господар#
ства, якщо стосується) та реєструвати там і ви#
користання засобів (дата, діяльність, викорис#
таний засіб, кількість) та дати посіву і збору
врожаю;

— мати зведені дані використання ЗЗР і доб#
рив по кожному полю за рік (що вносилося, в
якій кількості та під яку культуру);

— мати план сівозміни, карту полів (де буде
відмічено розміри полів, відповідна нумерація,
поля з позначенням можливого ризику пере#
несення з боку сусідніх полів) господарства,
схеми виробничих приміщень;

— вести реєстр збору врожаю, мати записи
із зберігання та реалізації продукції. Ці запи#
си повинні відображувати баланс продукції в
господарстві.

Нині типові документи для обліку витрат та
виходу органічної продукції відсутні, тому ми
погоджуємося з думкою Я.П. Мельничук, що у
реквізитах документів має відображатися спе#
цифіка діяльності підприємства позначкою
"Органічне виробництво". Водночас позначки
можуть бути різні: "Органічна продукція",
"Органічне землеробство", "Біологічне земле#
робство" та інше [6].

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
На основі проведених досліджень мож#

на зробити висновок, що виробництво орган#
ічної продукції є досить актуальним у сучас#
них умовах розвитку органічного землероб#
ства України. Встановлено, що розвиток
органічного сільськогосподарського вироб#
ництва та формування ринку органічних
продуктів в Україні на даний час сповіль#
нюється через недосконалу нормативно#
правову базу, відсутність належного інфор#
маційного забезпечення. Тому організована
система обліку виробництва органічної про#
дукції сприятиме забезпеченню користу#
вачів своєчасною та достовірною інформа#

цією щодо її виробництва, зберігання та ре#
алізації.

Для облікового відображення виробництва
органічної продукції необхідним є видозміне#
ний підхід до формування даних:

— по собівартості з виокремленням статей
витрат, які характеризуватимуть рівень викори#
стання тих ресурсів, що можна по стандарти#
зації відносити до екологічних (рахунок 23 "Ви#
робництво");

— по виходу органічної сільськогоспо#
дарської продукції (рахунок 27 "Продукція
сільськогосподарського виробництва");

— по виходу органічних продуктів харчу#
вання ( рахунок 28 "Товари").

Інформація про витрати на органічне ви#
робництво та наявність і рух органічної про#
дукції повинна знайти відображення у показ#
никах звітності, з метою забезпечення інфор#
мативності різних груп користувачів.

І на завершення, беззаперечним є той факт,
що система облікового процесу органічного
виробництва неможлива без здійснення якісно#
го контролю, який має бути націлений на до#
тримання всіх складових що забезпечують
якість органічної продукції.
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FORMATION OF ORGANIZATIONAL!ECONOMIC RELATIONS IN AGRICULTURAL
ENTERPRISES

Статтю присвячено формуванню організаційноRекономічних відносин в агропромислових підприємствах. ПроR
аналізовано поняття, зміст, досліджено походження, проведено огляд наукових підходів до визначення категорії і
сутності "організаційноRекономічні відносини". Визначено сферу впливу відносин на рівні мікросередовища та макR
росередовища. Встановлено взаємозв'язок суб'єктів економічної діяльності у процесі формування організаційноR
економічних відносин, які безпосередньо проявляються у господарських системах галузей суспільного виробництва,
в тому числі і агропромислових підприємствах.

Для суб'єкта конкуренції середовищем життєдіяльності є навколишній ринковий простір. Визначено характер
впливу окремих факторів та системну взаємопов'язаність її компонентів, що формуються на рівні мікрозовнішнього
середовища. Охарактеризовано фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які безпосередньо приймають
участь у формуванні організаційноRекономічних відносин, а також запропоновано узагальнену класифікацію рівнів
та факторів ринкового середовища суб'єкта господарювання.

The article is devoted to the formation of organizational and economic relations in agroRindustrial enterprises. The
essence of the concepts of "organizationalReconomic relations" is revealed. The sphere of influence of relations at the
level of microenvironment and macroenvironment is determined. The interrelation of the subjects of economic activity
in the process of forming organizational and economic relations has been established. OrganizationalReconomic relations
are directly manifested in the economic systems of the sectors of social production, including agroRindustrial enterprises.

The ambiguous nature of the influence of individual factors and the high systemic interconnectedness of its
components, which are formed at the level of the microenvironment, have been identified. The external and internal
environment factors that directly participate in the formation of organizational and economic relations are characterized,
as well as a generalized classification of levels and factors of the market environment of an entity that are not isolated
from one another but interact in continuous development.

The Agroindustrial Complex of Ukraine is the largest national economic complex, which is an aggregate of branches
of the national economy related to the development of agriculture, maintenance of its production and bringing produced
products to the consumer. In the process of economic activity between enterprises arise organizational and economic
relations. The most effective formation in the conditions of development helps to improve the competitive position of
agroRindustrial enterprises. Organizational and economic relations are manifested in the economic systems of the branches
of social production — economics of industry, agriculture, trade.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Динамічний розвиток у сфері сільського

господарства України безпосередньо впливає
на господарські формування АПК, які ми роз#
глядаємо як ринкове середовище, де відбу#
вається виробництво та переробка сільськогос#
подарської продукції й сировини. Для будь#
якого підприємства актуальним є питання
збільшення випуску продукції з метою отри#
мання максимального прибутку. Необхідність
формування організаційно#економічних відно#
син підприємств АПК, від стану та розвитку
яких залежить насиченість національного аг#
ропродовольчого ринку власними товарними
ресурсами, є основою подальшого ефективно#
го розвитку. Водночас недостатньо повно виз#
начено сферу впливу на мікрорівні та мак#
рорівні, які безпосередньо впливають на фор#
мування організаційно#економічних відносин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідження питань фор#
мування та розвитку організаційно#економіч#
них відносин агропромислових підприємств в
умовах економічного розвитку зробили такі
науковці: В. Андрійчук, Л.М. Березіна, Ю.А. Кор#
мишкін., С. В. Мочерний., П. Т. Саблук. Незва#
жаючи на значну кількість досліджень у цьому
напрямі, ще не всі аспекти проблеми є висвіт#
леними.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є визначення особливостей

формування організаційно#економічних відно#
син діяльності агропромислових підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відносини — це зв'язок між деякою сутні#

стю і тим, що з нею співвідноситься. Вперше
категорію "відносини" використав і ввів у філо#
софію Арістотель, який зазначав, що "... кож#
на річ є те, що вона є...", і проявляється лише
"...у зв'язку з іншими або перебуває в якомусь

General organizational and economic relations include forms and methods of management, which are characteristic
of all sectors of the economy. Among the latter today stand out, first, the free market system or market system, in the
center of which is commodityRmoney relations; second, entrepreneurship based on finding new opportunities, trying out
new ones. General organizationalReconomic relations are relations in the sphere of money circulation, pricing, finance,
credit, marketing, management.

Ключові слова: економічний розвиток, організаційноAекономічні відносини, фактори зовA
нішнього середовища, фактори внутрішнього середовища, суб'єкти господарювання, макроA
рівень, мікрорівень.

Key words: economic development, organizational and economic relations, environmental factors,
internal environment factors, economic entities, macro level, micro level.

іншому відношенні до інших..." [1, с. 66]. Ще до
Арістотеля поняття "відносини" розглядалося
іншими мислителями, зокрема Платоном. Він
вважав, що відносини є зв'язок між ідеями, зав#
дяки якому вони стають більш доступними для
пізнання. Від Платона і Арістотеля комплекс
проблем, пов'язаних із формуванням відносин,
висвітлювався різними філософськими школа#
ми. Природно вважати, що відносини між ре#
чами настільки ж реальні, як і самі речі, в тому
сенсі, що не існує речей поза якими#небудь
відносинами і не існує відносин, які не пов'язу#
вали б які#небудь речі (явища, події, процеси
тощо).

У "Великому економічному словнику" під
редакцією Мочерного С.В. наведено двобічне
трактування поняття "відносини" як взаємний
зв'язок різних величин, предметів, дій і як зв'я#
зок між ким#небудь, що виникає під час спілку#
вання, контактів. Доводиться, що відносини
можуть бути виробничі вертикальні й виробничі
горизонтальні [2, с. 603—604]. Поняття вироб#
ничих відносин як багатоаспектне зазнало сут#
тєвих змін у процесі еволюційного розвитку
суспільства. На думку П.Т. Саблука, виробничі
відносини це відносини, що виникають між
людьми в процесі виробництва, насамперед,
відносини власності на засоби виробництва.
Залежно від характеру власності (приватна,
колективна, державна) господарями під#
приємств можуть бути окремі люди, різні ко#
лективи і держава [3, с. 31—36].

Виробничі відносини формуються відпо#
відно до об'єктивних потреб людей і потреб са#
мого виробництва. Ці потреби змушують лю#
дей знаходити раціональні форми виробничої
діяльності, щоб ефективніше використовувати
наявні в їхньому розпорядженні продуктивні
сили, передусім здібності виробників (знання,
навики, уміння), а також можливості засобів
виробництва, у тому числі техніку й технології.
У будь#якому суспільстві люди постійно вирі#
шують цю фундаментальну проблему. Від того,
яким чином і наскільки вона вирішується, за#
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лежать підйом виробництва і зростання су#
спільного багатства, що створює можливості
розв'язання економічних, соціальних й інших
проблем.

У сучасних економічних енциклопедичних
виданнях виробничі відносини розглядаються
як сукупність відносин між людьми, що скла#
даються у процесі суспільного виробництва,
розподілу, обміну і споживання матеріальних
благ; економічний базис суспільства. Виробничі
відносини є визначальними у системі суспіль#
них відносин. Розрізняють два види виробни#
чих відносин — організаційно#економічні та
соціально#економічні.

Агропромислове виробництво України є
найбільшим господарським комплексом, який
являє собою сукупність галузей національної
економіки, які пов'язані з розвитком сільсько#
го господарства, обслуговуванням його вироб#
ництва і доведенням виробленої продукції до
споживача. В процесі економічної діяльності
між підприємствами виникають організаційно#
економічні відносини. Саме ефективне форму#
вання в умовах розвитку сприяє удосконален#
ню конкурентних позицій агропромислових
підприємств.

Організаційно#економічні відносини прояв#
ляються у господарських системах галузей су#
спільного виробництва — економіка промисло#
вості, сільського господарства, торгівлі, охоро#
ни здоров'я тощо. До загальних організаційно#
економічних відносин належать форми і мето#
ди господарювання, які характерні для всіх га#
лузей економіки. Серед останніх сьогодні ви#
діляють, по#перше, систему вільного ринку або
ринкову систему, в центрі якої — товарно#гро#
шові відносини; по#друге, підприємництво, за#

сноване на пошуку но#
вих можливостей, апро#
бації нового. Загальні
організаційно#госпо#
дарські відносини — це
відносини у сфері гро#
шового обігу, ціноутво#
рення, фінансів, креди#
ту, маркетингу, менедж#
менту, біржової справи
тощо [4, с. 530].

Суб'єктами є всі
відокремлені одиниці
господарювання агро#
промислового вироб#
ництва, що керуються
власними економічними
інтересами. Але всі вони
потребують постійного

розвитку господарських взаємозв'язків,
оскільки є учасниками єдиного процесу відтво#
рення продовольчих та непродовольчих то#
варів, виготовлених із сільськогосподарської
сировини, де всі процеси поєднані послідовно,
оскільки кожний є споживачем ресурсів, ви#
роблених на попередній стадії відтворювально#
го циклу, й водночас виробником ресурсів, при#
значених до споживання на наступній стадії [5,
с. 616].

Організаційно#економічні відносини су#
б'єктів — це відносини, що формуються і роз#
виваються у процесі діяльності. Фактори зов#
нішнього і внутрішнього середовища нале#
жать до першочергових етапів розвитку
відносин. Розглядаючи зовнішнє середовище
як складну ринкову систему, слід виділити в
її структурі макрорівень та мікрорівень. Під
макрозовнішнім середовищем розуміють су#
купність суспільних і природних факторів, які
опосередковано впливають на всі суб'єкти
мікрозовнішнього середовища: політичні,
правові, соціально#економічні, науково#
технічні, культурні та природні фактори. Ха#
рактерними рисами мікрозовнішнього сере#
довища є неоднозначний характер впливу
окремих факторів та висока системна взає#
мопов'язаність її компонентів [6, с. 147].
Мікрозовнішнє середовище є сукупністю
суб'єктів і факторів, які оточують суб'єкта на
оперативному рівні, і безпосередньо вплива#
ють на його життєдіяльність. Під макро#
рівнем внутрішнього середовища розуміють
сукупність стратегічних господарських оди#
ниць, які є самостійними підрозділами під#
приємства та відповідають за певну асорти#
ментну групу продукції на конкретному то#
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Рис. 1. Рівні та фактори ринкового середовища суб'єкта
господарювання



108
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 4, 2020

варному ринку. Рівні зовнішнього та внутрі#
шнього середовища не ізольовані один від
одного (рис. 1).

Агропромислове підприємство є відкритою
системою, тому передусім залежить від фак#
торів зовнішнього середовища та взаємодіє з
ним, а по#друге, має внутрішній потенціал, для
реалізації своїх можливостей. Зовнішнє та
внутрішнє середовище тісно взаємопов'язані,
оскільки підприємство створює внутрішні мож#
ливості під впливом та з урахуванням факторів
зовнішнього середовища, але водночас під#
приємство пристосовується до зовнішнього се#
редовища за допомогою чинників внутрішньо#
го середовища.

Зовнішнє середовище підприємства постій#
но змінюється, це пов'язано із відкриттям тех#
нологій, випуском конкурентами нової про#
дукції, новою державною регламентацією.
Внутрішнє середовище підприємства містить
той виробничий потенціал, який дозволяє фун#
кціонувати в ринковому середовищі та визна#
чати свій подальший розвиток.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна вважати, що організа#

ційно#економічні відносини — це відносини що
формуються та розвиваються у процесі діяль#
ності в галузях суспільного виробництва. До
організаційно#економічних відносин належать
відносини що пов'язані зі сферою грошового
обігу, ціноутворення, фінансів, маркетингу,
менеджменту тощо. До суб'єктів організацій#
но#економічних відносин відноситься відно#
сяться всі одиниці агропромислового вироб#
ництва.

На формування організаційно#економічних
відносин впливають фактори внутрішнього та
зовнішнього середовища. Зовнішнє середови#
ще розглядається на двох рівнях: макрорівень
та мікрорівень. До макрозовнішнього середо#
вища належать ті фактори що створюють для
підприємства сприятливе чи несприятливе се#
редовище для здійснення господарської діяль#
ності. До мікрозовнішнього середовища нале#
жать ті фактори, що впливають на підприєм#
ство на операційному рівні. Під макрорівнем
внутрішнього середовища розуміють госпо#
дарські одиниці які є підрозділами підприєм#
ства, які відповідають за певний асортимент
продукції підприємства на ринку. Рівні зовні#
шнього та внутрішнього середовища не ізоль#
овані одне від одного, функціонують у взаємоз#
в'язку та формують та розвивають організа#
ційно#економічні відносини у процесі госпо#
дарської діяльності.
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