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GROWING COMPETITIVENESS PROGRAMS IN THE SYSTEM OF CORPORATE STRATEGIC
MANAGEMENT

Розкрито роль та місце програм підвищення конкурентоспроможності у системі стратегічного управління органі-
заціями. Визначено, що програма підвищення конкурентоспроможності як важливий плановий документ, повинна
бути складовою частиною стратегічного плану організації і спрямована на забезпечення реалізації обраної конку-
рентної стратегії. Досліджені спільні риси та відмінності між категоріями "план", "програма", "проект". Зазначено,
що програма, на відміну від плану, розробляється для вирішення конкретної проблеми, чітко визначає цілі, обсяги
робіт, терміни їх виконання та виконавців. Організаційно вона може бути реалізована як у рамках існуючої органі-
заційної структури, так і мати окрему структуру управління. Показаний взаємозв'язок між процесом розробки про-
грами підвищення конкурентоспроможності та процесом і етапами стратегічного управління організаціями.

The role and the place of growing competitiveness programs in the system of corporate strategic management has
been explored. The competitiveness growth is an important strategic problem of corporate sector working in complicated
and dynamic competitive environment. Its guidelines can be applied within the framework of strategic planning,
particularly in the process of development and implementation of an appropriate competitive strategy. The growing
competitiveness program is an integral part of the strategic plan. It can be considered as a plan document with a clear
definition of main development objectives according to the accepted strategy with a specific list of initiatives, deadlines,
volumes of necessary resources and dedicated implementation managers. The growing competitiveness program has a
complex structure with clear hierarchy of goals, sub-goals and individual tasks. It can be implemented both as in the
framework of current corporate management level, so to have its own structure of management with an authorized
manager to introduce all program guidelines and corresponding management directives.

Subjects of growing competitiveness programs can be customers, investors, designers, suppliers, contractors,
consultants, managers and program dedicated team, as well as banks.

The developing process of growing competitiveness programs is closely connected with various stages of strategic
management.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація світової економіки та загост-

рення конкурентної боротьби, практично, у
всіх сферах бізнесу вимагає впровадження у
практику управління конкурентоспроможні-
стю вітчизняних підприємств сучасних страте-
гічних підходів, які б поєднували інструмен-
тарії розробки та реалізації стратегії у єдиний
управлінський процес, спрямований на одер-
жання визначеного результату.

При цьому, слід відмітити, що підвищення
конкурентоспроможності підприємства є
складним перманентним процесом, який, не
може бути завершеним чи зупиненим. Це зв'я-
зано із тим, що конкурентне середовище, у яко-
му працюють підприємства, постійно змінюєть-
ся. Але, з іншого боку, у цьому процесі необхі-
дно визначатися локальні кінцеві цілі, досяг-
нення яких повинне здійснюватися у рамках
визначених планів і програм, спрямованих на
реалізацію розроблених підприємствами кон-
курентних стратегій. Найбільш поширеними
плановими документами, при цьому, є програ-
ми підвищення конкурентоспроможності
підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі впровадження стратегічних під-
ходів до управління організаціями приділяли
увагу такі зарубіжні та вітчизняні вчені: як,
І. Ансофф, П. Дойль, Б. Карлоф, М. Портер,
А. Томпсон, А. Срикленд, І. Болховітіна, В. Ге-
єць, В. Горбулін, З. Шершньова та ряд інших.
Не менш значна увага приділялась вітчизняни-
ми науковцями методам реалізації конкурент-
них стратегій, зокрема, в частині розробки про-
грам конкурентоспроможності. Це такі вчені, як
О. Вареник, О. Коваленко, О. Житкевич, О. Аза-
рова, Л. Довгань, В. Липов та інші.

Therefore, it is important to specify all specific advantages of the company's products in relation to competitors at
the initial stage of incorporation. You have to define objectives of growing competitiveness activities before setting key
strategic goals and tasks. A deep analysis of competitive environment can help to identify strengths and weaknesses of
corporate structure in relation to closest competitors at the initial stage of strategic development. The evaluation and
selection of optimal competitive strategy is carried out at the stages of identification, strategic assessment of alternatives
and determining an optimal strategy for development and implementation a competitiveness growing program.

Ключові слова: конкурентоспроможність, організації, стратегія, стратегічне управлін-
ня, план, програма, проект, програма підвищення конкурентоспроможності.

Key words: competitiveness, organization, strategy, strategic management, plan, program, project,
growing competitiveness progra.

Та, не зважаючи на значну кількість дослі-
джень зазначеної проблеми, окремі аспекти
розробки і реалізації програм конкуренто-
спроможності, а також забезпечення їх відпо-
відності базовим та конкурентним стратегіям
підприємств потребують подальших дослід-
жень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження місця та зна-

чення програм підвищення конкурентоспро-
можності у системі стратегічного управління,
а також визначення теоретико-методичних
підходів до їх розробки та реалізації у підприє-
мствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Завдання із підвищення рівня конкуренто-

спроможності підприємств є одним із централь-
них у системі стратегічного управління. На це
вказували, зокрема А. Томпсон і А. Стрикленд,
визначаючи стратегію як план управління
фірмою, спрямований на зміцнення її позицій,
задоволення потреб споживачів та досягнення
поставлених цілей. Саме обрана стратегія, на
думку авторів, визначає методи конкуренції і
ведення бізнесу компанії [1, с. 32]. Розробка та
реалізація стратегії підприємств здійснюється
у системі стратегічного планування. Як зазнача-
ла З.Є. Шершньова "стратегічне планування —
це систематизовані та більш-менш формалізо-
вані зусилля усієї організації, спрямовані на
розробку стратегії, формування їх у вигляді
стратегічних планових документів різного
типу, організацію виконання цих стратегічних
планів, проектів і програм" [2, с. 420—421].

У цьому зв'язку з'являється необхідність в
уточненні категорій "план", "програма", "про-
ект", так як з одного боку, всі вони є результа-
том процесу планування, але, з іншого — кож-
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на із цих категорій має своє
місце і призначення у системі
планування, та має специ-
фічні особливості, які відріз-
няють її від інших.

Планування, на думку пе-
реважної більшості фахівців,
є функцією менеджменту суть
якої полягає у визначенні
цілей об'єкту управління, роз-
робці програми його дій у виг-
ляді прогнозів, стратегічних,
тактичних і оперативних пла-
нів, які мають на меті перед-
бачити бажаний майбутній
стан організації та способи
його досягнення за умови ра-
ціонального використання
залучених для цих потреб ре-
сурсів [3—5].

Кінцевим результатом
планування є планове рішен-
ня або план. Можна погодитись із думкою В.М.
Нелепа, який зазначав, що план — це система
взаємозв'язаних цілей, завдань, шляхів і ме-
тодів їх досягнення, розрахунків, що мають на
меті передбачити майбутній стан організації у
конкретному часовому періоді [5, с. 5].

План підприємства, має, як правило, комп-
лексний багатоцільовий характер і не дає
відповіді на питання, яким є кінцевий перелік
завдань, робіт і виконавців, необхідних для до-
сягнення кожної конкретної цілі плану, який
обсяг ресурсів для цього необхідний та у які
терміни може бути досягнута та чи інша ціль. У
плані, у більшості випадків, не визначаються
конкретні виконавці, а обсяг ресурсів, необхі-
дний для реалізації планів, визначається укруп-
нено. Виконання плану передбачається в рам-
ках діючої у підприємстві структури управлін-
ня (табл. 1).

Програма, на відміну від плану, спрямова-
на на вирішення конкретної комплексної чи
одиничної проблеми, що стоїть перед органі-

зацією. У зв'язку із цим програма є більш спе-
ціалізованим і конкретизованим плановим до-
кументом ніж план, і у такій своїй якості, є ча-
стиною стратегічного чи тактичного плану
підприємства. Таким чином, програму можна
розглядати як частину (підсистему) у системі
планів підприємства, яка спрямована на вирі-
шення важливої проблеми для підприємства і
розробляється у вигляді комплексу взаємозв'-
язаних завдань і заходів, узгоджених за термі-
нами виконання, складом виконавців та фінан-
сово-ресурсним забезпеченням. Відповідно,
деякі риси програм є відмінними від планів. Зок-
рема програма зорієнтована на досягнення
конкретної цілі, тому вона має моноцільовий
характер. Але враховуючи той факт, що бага-
то програм є комплексні, у яких досягнення
визначеної цілі передбачає вирішення кількох
взаємозв'язаних проблем, для них може бути
характерна ієрархія цілей (рис. 1).

У програмі повинен бути чітко визначений
перелік цілей, підцілей, завдань, робіт, по-

 План Програма Проект 

1. За кількістю 

цілей 

 

Багатоцільовий Моноцільова із чітко 

вираженою ієрархією 

цілей 

Моноцільовий 

2. За 

спрямованістю 

Описує майбутнє 

організації або її 
частини 

Визначає шляхи 

вирішення окремої 
проблеми чи групи 

споріднених проблем 

у майбутньому 

Визначає шляхи 

вирішення окремої 
проблеми 

3. За ієрархічною 

будовою 

 

Система планів 

вибудована за чіткої 

ієрархії 

Є частиною плану 

підприємства 

 

Є частиною плану або  

програми 

 

4. За визначеністю 

виконавців 

Виконавці не 

визначені 

Виконавці визначені Виконавці визначені 

5. За визначеністю 

ресурсів 

 

Обсяг ресурсів 

визначений 

укрупнено 

Обсяг ресурсів є 

детально визначеним і 

кінцевим 

Обсяг ресурсів є 

детально визначеним і 

кінцевим 

6. За структурою 

управління 

 

Структура управління 

не визначена 

Структура управління 

автономна 

Структура управління 

автономна 

6. За часовою 

визначеністю 

 

Визначений 

загальний часовий 

період 

Визначений чіткий 

графік та кінцевий 

термін виконання 
робіт 

Визначений чіткий 

графік та кінцевий 

термін виконання 
робіт 

Джерело: розроблено на основі [6].

Таблиця 1.  Порівняльна характеристика планів,
програм та проектів

      Головна ціль програми  

   
    
 Ціль 1  Ціль 2  Ціль 3  

    
         

Ціль 

1.1 

  Ціль 

1.2 

Ціль 

2.1 

Ціль 

2.2 

Ціль 

2.3 

Ціль 

3.1 

Ціль 

3.2 
 Рис. 1. Дерево цілей комплексної програми підприємств

Джерело: [7, с. 227].
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слідовність та графіки їх виконання, обсяги
матеріальних і фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації програми, а також перелік вико-
навців із точним визначенням завдань, які вони
забезпечують.

Організаційно, програма може реалізовува-
тись як у рамках діючої структури управління
підприємством, так і мати власну структуру
управління на чолі із керівником, якому нада-
ються необхідні повноваження із реалізації
програми та відповідний апарат управління
програмою.

Складовою частиною або елементом про-
грами може виступати проект. Стандарт Project
Management Institute з управління програмами
і проектами (PMI) розглядає програму як ряд
зв'язаних один з одним проектів, управління
якими координується для досягнення переваг і
ступеня керованості не доступних при управ-
лінні ними окремо [8, с. 32].

Більшість авторів розглядають проект як
сукупність цілеспрямованих, послідовно орієн-
тованих у часі, одноразових, комплексних не-
регулярно повторюваних дій (заходів або
робіт), орієнтованих на досягнення кінцевого
результату в умовах обмеженості ресурсів і
заданості часу їх початку і завершення [9, с. 9].

Таким чином, програма може містити один
чи кілька взаємозв'язаних проектів. У першо-
му випадку програма за своїми характеристи-
ками відповідає характеристикам проекту, у
другому — вона має, як уже зазначалось, ком-
плексний характер і ієрархічну структуру.

Слід також мати на увазі, що оскільки про-
грама спрямована на вирішення важливої для
організації проблеми, яка має стратегічний ха-
рактер, то її можна розглядати як важливий
інструмент реалізації стратегії. Тому зміст і
характер кожної програми, які розробляють-
ся у підприємстві повинен відповідати обраній
стратегії.

Програма підвищення конкурентоспро-
можності підприємства відноситься до комп-
лексних програм, тому що на конкурентоспро-
можність впливають значна кількість факторів,
таких як якість продукції, витрати на випуск,
техніко-технологічний рівень підприємства,
кадровий потенціал та інші. Стосовно розвит-
ку кожного із цих факторів може бути розроб-
лена самостійна програма чи проект як не-
від'ємна складова частина програма підвищен-
ня конкурентоспроможності підприємства.

Більшість авторів схиляються до думки, що
програма підвищення конкурентоспромож-
ності підприємства — це особливим чином
організований комплекс робіт, спрямований на

вирішення завдання підвищення конкурентос-
проможності підприємства, виконання якого
обмежено у часі, а також пов'язано із спожи-
ванням конкретних фінансових, матеріальних
і трудових ресурсів [8; 10; 11].

 Фахівці відмічають, що програми підвищен-
ня конкурентоспроможності, як інструмент
удосконалення складної соціотехнічної систе-
ми організації, характеризуються цільовою
спрямованістю та складністю мети, багатознач-
ністю та невизначеністю середовища, складною
організаційною структурою із залученням ве-
ликої кількості виконавців і організація їх ко-
операції, складною динамікою функціонуван-
ня та великими термінами розробки, суттєви-
ми ризиками успішного виконання [12, с. 179].

Суб'єктами програми підвищення конку-
рентоспроможності можуть виступати:

1. Головний учасник — це Замовник, тобто
майбутній власник та користувач результатів
програми. Для програми підвищення конкурен-
тоспроможності підприємства Замовником
найчастіше виступають власники підприємства
чи вища ланка менеджменту.

2. Інвестор — це сторона, яка вкладає гро-
шові ресурси в програму. Інвестором, у
більшості випадків, може виступати сам Замов-
ник.

3. Проектувальник — розробник проектно-
звітної документації.

4. Постачальник, який відповідає за мате-
ріально-технічне забезпечення програми (про-
екту).

5. Підрядник — юридична особа, яка несе
відповідальність за виконання робіт згідно з
контрактами.

6. Консультант.
7. Керівник програмою (проектом) — це

зазвичай менеджер проекту, тобто фізична
особа, котрій Замовник делегує повноважен-
ня з керівництва роботами за програмою (про-
ектом) (планування, контроль та координуван-
ня робіт учасників програми).

 8. Команда програми (проекту) — це орга-
нізаційна структура під керівництвом менедже-
ра проекту, яка створюється на період упровад-
ження програми (проекту) для ефективного
досягнення її цілей.

 9. Банк як інвестор (чи один з основних
інвесторів) [13].

 Серед основних засобів підвищення конку-
рентоспроможності підприємства можна ви-
ділити:

— промисловий інжиніринг: комп'ютериза-
ція та автоматизація процесів на підприємстві,
забезпечення гнучкості виробничого процесу;
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— організаційний розвиток;
— економічні засоби: управління

запасами, фінансами;
— біхевіористські засоби [13].
Як справедливо відмітили О.В. Кова-

ленко та Д.М. Мисенко, "підвищення
конкурентоспроможності становить
процес змін, здійснення якого вимагає
стратегічного підходу, оскільки зміни
торкаються всіх основних організацій-
них складових, включаючи структуру
кадрів, кваліфікацію, технологію, ус-
таткування, продукцію, ринки збуту. Це
викликає необхідність розробки стра-
тегії підвищення конкуренто-
спроможності" [14, с. 7]. Таким чином,
процес розробки програми підвищення
конкурентоспроможності тісно ув'яза-
ний із загальним процесом стратегічно-
го управління у підприємстві (табл. 2).

Серед основних етапів процесу стра-
тегічного управління, які взаємозв'язані
із етапами розробки програми підви-
щення конкурентоспроможності, мож-
на виділити такі:

1. Формування, або уточнення місії органі-
зації як загального довготермінового орієнти-
ру її діяльності. На цьому етапі, крім іншого, у
місії вказуються особливі переваги для спожи-
вача продукту чи послуги підприємства як ос-
нови формування конкурентних переваг.

2. Формулювання або уточнення цілей
організації, які кількісно визначають її май-
бутній стан в конкретний момент часу. Фахівці
зауважують, що організація визначає для себе
множину цілей серед яких називають еко-
номічні, ринкові, виробничі, соціальні, кадрові
та інші. Цілі підвищення конкурентоспро-
можності знаходять своє відображення у групі
ринкових цілей через визначення бажаних па-
раметрів обсягів продаж, долі ринку, якості
продукції та інше.

3. Стратегічний аналіз зовнішнього середо-
вища організації. Цей етап передбачає збір і
обробку всієї доступної інформації про стан,
тенденції розвитку факторів зовнішнього сере-
довища, які мають суттєвий вплив на організа-
цію, а також визначається характер їх впливу.
Складовою частиною такого аналізу є аналіз
конкурентного середовища у процесі якого
виявляють головних конкурентів, оцінюють їх
конкурентні позиції, форми і методи конкурен-
тної боротьби, їх сильні і слабі сторони, мож-
ливі дії у майбутньому.

4. Стратегічний аналіз внутрішнього сере-
довища організацій. У рамках цього етапу зби-

рається і обробляється вся необхідна інформа-
ція про стан самої організації та окремих її ча-
стин, виявляються внутрішні можливості до-
сягнення поставлених цілей. Складовою части-
ною цього аналізу є виявлення сильних і сла-
бих сторін організації у порівнянні із конкурен-
тами із застосуванням бенчмаркінгу як по-
рівняльного конкурентного аналізу.

5. Визначення обмежень і критеріїв. На цьо-
му етапі менеджери фірми, на основі аналізу
зовнішньої і внутрішньої інформації, визнача-
ють обмеження, які ускладнюють або унемож-
ливлюють досягнення поставлених цілей, у
тому числі і цілей підвищення конкурентоспро-
можності, а також критерії, згідно з якими виз-
начатиметься рівень досягнення цілей. При цьо-
му менеджери виявляють і аналізують еко-
номічні, правові, екологічні, фінансові, інвес-
тиційні, техніко-технологічні, кадрові та інші
обмеження. Одним із наслідків їх виявлення і
оцінки може стати корекція початкових цілей
організації.

6. Виявлення стратегічних альтернатив. На
цьому етапі менеджери виявляють всі можливі
шляхи досягнення поставлених цілей. Відпо-
відно, виявляються можливі альтернативні ва-
ріанти конкурентних стратегій, реалізація яких
забезпечить підвищення рівня конкуренто-
спроможності підприємства.

7. Оцінка стратегічних альтернатив. На цьо-
му етапі всі виявлені шляхи досягнення цілей
оцінюються через призму визначених критеріїв

 Таблиця 2. Взаємозв'язок етапів стратегічного
управління та розробки програми підвищення

конкурентоспроможності підприємства

Джерело: розроблено автором.

 

 

Етапи процесу стратегічного  

управління в організаціях 

Етапи розробки програми підвищення 

конкурентоспроможності 

1. Формулювання або 

уточнення місії організації 

Визначення у місії особливих переваг 

продукту фірми для споживача 

2. Формулювання або 

уточнення цілей організації 

Формулювання або уточнення цілей 

підвищення конкурентоспроможності 

3. Стратегічний аналіз 

зовнішнього середовища 
організації 

Стратегічний аналіз конкурентного 

середовища 

4. Стратегічний аналіз 
внутрішнього середовища 

організації 

Стратегічний аналіз сильних і слабих 
сторін організації із застосуванням 

бенчмаркінгу 

5. Визначення критеріїв і 

обмежень 

Визначення критеріїв та обмежень у 

підвищенні конкурентоспроможності 

6. Виявлення стратегічних 

альтернатив 

Виявлення альтернативних варіантів 

підвищення конкурентоспроможності 

7. Оцінка стратегічних 

альтернатив 

Оцінка альтернативних варіантів 

підвищення конкурентоспроможності 

8. Вибір та розробка  стратегії Вибір та розробка найбільш ефективної 

конкурентної стратегії  

9. Реалізація стратегії Розробка та реалізація програми 

підвищення конкурентоспроможності 

10. Аналіз, контроль за ходом 

реалізації стратегії, внесення 

необхідних коректив 

Аналіз, контроль за ходом виконання 

програми підвищення 

конкурентоспроможності, внесення 

необхідних коректив 
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і обмежень щодо їх придатності для досягнен-
ня поставлених цілей. У цьому випадку для по-
дальшого розгляду залишаються ті стратегічні
альтернативи, які відповідають критеріям і об-
меженням. Одночасно піддаються оцінці і ана-
лізу виявлені на попередньому етапі альтерна-
тивні варіанти підвищення рівня конкуренто-
спроможності організації.

8. Вибір стратегії. На цьому етапі прий-
мається остаточне рішення щодо найбільш
оптимального шляху досягнення стратегічних
цілей організації. Зокрема здійснюється вибір
найбільш ефективної конкурентної стратегії,
яка може бути реалізована організацією у рам-
ках програми підвищення конкурентоспро-
можності.

9. Реалізація стратегії. Цей етап передбачає
дії спрямовані на виконання стратегічних
планів через розробку тактичних і оперативних
планів і програм, політичних установок, про-
цедур, правил з використанням бюджетування
та методів цільового управління. На цьому
етапі здійснюється розробка програми підви-
щення конкурентоспроможності як інструмен-
ту реалізації обраної конкурентної стратегії та
визначаються заходи із її реалізації.

10. Зворотній зв'язок (аналіз, контроль) пе-
редбачає встановлення постійного спостере-
ження за ходом розробки та реалізації страте-
гічних планів з метою внесення необхідних ко-
ректив. Відповідно, здійснюється контроль за
ходом реалізації програми підвищення конку-
рентоспроможності та вносяться, за потреби,
необхідні корективи.

Більш детально процес розробки та реалі-
зації програми підвищення конкурентоспро-
можності розкритий О.Ф. Вареник та В.М. Мар-
ченко. У цьому процесі автори виділили три
стадії: дослідження проблеми конкурентоспро-
можності; формування та затвердження про-
екту цільової програми підвищення конкурен-
тоспроможності: реалізація цільової програми
підвищення конкурентоспроможності [15,
с. 52].

Кожна стадія передбачає проходження
відповідної кількісті етапів. Перша стадія
розпочинається етапом виявлення проблем-
ної ситуації і  завершується прийняттям
рішення вищим керівництвом щодо розробки
цільової програми. Друга стадія розпочи-
нається формуванням проекту завдання на
розробку та здійснення цільової програми і
завершується прийняттям рішення вищим ке-
рівництвом про затвердження цільової про-
грами підвищення конкурентоспроможності.
Третя стадія розпочинається інформуванням

усіх учасників цільової програми підвищен-
ня конкурентоспроможності і завершується
аналізом результативності цільової програ-
ми і здійсненням наступних програмних за-
ходів на майбутнє.

Зауважимо, що запропоновані підходи виз-
начення етапів процесу розробки та реалізації
програми підвищення конкурентоспромож-
ності підприємства взаємодоповнюють один
одного і є, як уже відмічалось, складовою части-
ною загального процесу стратегічного управ-
ління підприємством.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вирішення проблеми підвищення конку-
рентоспроможності входить у число головних
стратегічних пріоритетів організацій, які фун-
кціонують у жорсткому конкурентному сере-
довищі. Основою її ефективного вирішення
повинна стати методологія стратегічного
управління, яка передбачає розробку та реа-
лізацію ефективної конкурентної стратегії. У
свою чергу, одним із найбільш ефективних
інструментів реалізації обраної конкурентної
стратегії є програма підвищення конкурентос-
проможності яка, по суті своїй, повинна ста-
ти частиною стратегічного плану організації.
Вона повинна містити конкретні цілі, перелік
робіт і термінів їх виконання, ресурсів та ви-
конавців, які у комплексі зможуть забезпечи-
ти виконання програми та досягнення наміче-
них цілей. Подальші дослідження повинні бути
спрямовані як на вдосконалення системи уп-
равління конкурентоспроможністю органі-
зацій.
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STRATEGIC PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGICAL-
SINGULAR ECONOMIC SYSTEM OF THE CARPATHIAN REGION

У статті визначено резерви забезпечення "верхнього шляху" підвищення конкурентоспроможності економіки
України та охарактеризовано можливості технолого-сингулярних регіональних економічних систем для їх мобілі-
зації. При науковому обгрунтуванні стратегічного вектора розвитку технолого-сингулярних регіональних еконо-
мічних систем в Україні визначено, що техногенна цивілізація нині вступає в смугу особливого типу прогресу, коли
гуманістичні орієнтири стають вихідними у визначенні стратегій наукового пошуку. Зазначено, що у центрі розвит-
ку технолого-сингулярних регіональних економічних систем має стояти людина як важливий "елемент" цілісного
регіону-соціуму — із зіставленням індивідуальних інтересів колективним та їх взаємною детермінацією. Вказано на
основні позиції визначення стратегічних орієнтирів розвитку технолого-сингулярних регіональних економічних си-
стем в Україні. Здійснено типологію регіональних технолого-сингулярних регіональних економічних систем. Зазна-
чено, що в основі розробки стратегії розвитку технолого-сингулярних регіональних економічних систем має лежати
потреба реанімації науково-технічного потенціалу України попередніх років. Описано ідеальний тип технолого-
сингулярної економічної системи Карпатського регіону та визначено її поліспеціалізацію. Зроблено висновок, що
розвиток технолого-сингулярної економічної системи Карпатського регіону в цільовій перспективі передбачає за-
безпечення її поліспеціалізації, монолітності, синергетики взаємодій різних сфер господарювання і галузей знань.
Головною умовою розвитку такої системи є її здатність продукувати інновації — як результат інтелектуальної діяль-
ності, технологізації економічних процесів.

The reserves to ensure "upper path" of competitiveness improving of Ukraine's economy were defined and the
technology-singular possibilities of regional economic systems for their mobilization were described. In the scientific
substantiation of the strategic vector of the development of technology-singular regional economic systems in Ukraine,
it has been determined that technogenic civilization now enters a special type of progress, when humanistic benchmarks
become the starting point in determining the strategies of scientific research. It is noted that in the center of the
development of technology-singular regional economic systems there must be a person as an important "element" of the
whole region-society — with the comparison of individual interests with collective and their mutual determination.The
main positions of defining of the strategic orientation of technology-singular regional economic systems in Ukraine were
indicated. The typology of technology-singular regional economic systems was implemented. It is noted that the
development of a strategy for the development of technology-singular regional economic systems should be based on
the need to reanimate the scientific and technical potential of Ukraine in previous years.The ideal type of technology-
singular regional economic system of Carpathian region in Ukraine was described and its various specializations were
defined. It is concluded that the development of a technology-singular economic system of the Carpathian region in the
target perspective provides for the provision of its polyspecialization, monolithic, synergy of interactions between different

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.10
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Практична втіленість у життя концепту тех-

нолого-сингулярних регіональних економічних
систем вимагає конкретизації стратегічних
пріоритетів. Стратегія — це завжди певна хроно-
логічно-хорологічна визначеність, яка за ідеаль-
них умов має опиратись на реальні ресурсні
можливості з резервами їх мобілізації і нагро-
мадження. Орієнтир на розвиток технолого-
сингулярних регіональних економічних систем
в Україні є доволі виграшним, адже такі систе-
ми передбачають модерну модель розвитку ре-
гіональної економіки, що забезпечує непе-
рервність технологізації виробничих процесів
та комерціалізацію результатів інтелектуальної
діяльності з цільовою напрямленістю на ство-
рення технології штучного інтелекту. Вважає-
мо, що це найбільш актуальний стратегічний
вектор розвитку національної економіки Ук-
раїни, базований на процесах регіоналізації,
інтелектуалізації і технологізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність обраної теми дослідження до-
водить відсутність у вітчизняній науці цілісних
напрацювань за тематикою технологічною син-
гулярності, тим паче розвитку технолого-син-
гулярних регіональних економічних систем. Ре-
зультати цієї статті базовані на напрацюваннях
українських і зарубіжних вчених, чиї дослід-
ження присвячені різним питанням інновацій-
ного розвитку економіки і науково-технічної
діяльності (В. Грига, П. Єщенко, Л. Лобанова,
Б. Малицький, А. Омельченко, В. Сеньченко, А.
Степаненко, В. Стьопін, І. Ящишина та ін.), а

spheres of management and knowledge sectors. The main condition for the development of such a system is its ability to
produce innovations — as a result of intellectual activity, technological processes of economic processes. In general, it is
stated that the strategic priorities of the development of technology-singular regional economic systems in Ukraine
should include measures aimed at preparing the institutional environment for a new way of economic and social
development, ensuring the processes of intellectualization of society, development of a competitive scientific and technical
environment and regional IT infrastructure with technological-singular orientations, as well as the development of
innovative specialist spatial entities.

Ключові слова: технолого-сингулярна регіональна економічна система, стратегія, "верхній
шлях" підвищення конкурентоспроможності, інтелектуалізація суспільства, технологізація
економіки.

Key words: technology-singular regional economic system, strategy, "upper path" of compe-
titiveness, the society intellectualization, technologization of economy.

також програмних пріоритетах розвитку Ук-
раїни (Стратегія сталого розвитку "Україна-
2020") і країн Європейського Союзу (Страте-
гія ЄС 2020).

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою публікації є наукове обгрунтування

стратегічних передумов розвитку технолого-
сингулярних регіональних економічних систем
в Україні, зокрема в Карпатському регіоні.

Цілями при цьому поставлено:
— визначити резерви забезпечення "верх-

нього шляху" підвищення конкурентоспро-
можності економіки України та охарактеризу-
вати можливості технолого-сингулярних ре-
гіональних економічних систем для їх мобілі-
зації;

— виділити основні позиції визначення
стратегічних орієнтирів розвитку технолого-
сингулярних регіональних економічних систем
в Україні;

— здійснити типологію регіональних техно-
лого-сингулярних регіональних економічних
систем;

— описати ідеальний тип технолого-сингу-
лярної економічної системи Карпатського ре-
гіону та визначити її поліспеціалізацію.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поточні кризові умови в Україні не є пере-

шкодою практичної реалізації концепту техно-
лого-сингулярних регіональних економічних
систем. Навіть в умовах форс-мажорної си-
туації надзвичайно важливо сконцентрувати
зусилля і направити соціальну енергію на при-
швидшений розвиток соціально-орієнтованої
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інноваційної економіки [2, с. 67]. Нинішня си-
туація — це шанс для переосмислення пріори-
тетів розвитку, соціально-економічної само-
ідентифікації як на владному рівні, так і на рівні
окремих соціальних груп.

При науковому обгрунтуванні стратегічно-
го вектора розвитку технолого-сингулярних
регіональних економічних систем в Україні слід
враховувати, що техногенна цивілізація нині
вступає в смугу особливого типу прогресу,
коли гуманістичні орієнтири стають вихідними
у визначенні стратегій наукового пошуку [6,
с. 640]. Таким чином, у центрі розвитку техно-
лого-сингулярних регіональних економічних
систем має стояти людина як важливий "еле-
мент" цілісного регіону-соціуму — із зіставлен-
ням індивідуальних інтересів колективним та їх
взаємною детермінацією.

Розробка стратегічних пріоритетів розвит-
ку технолого-сингулярних регіональних еко-
номічних систем в Україні потребує об'єктив-
ної оцінки їх реальності. Для України реальна
стратегія є необхідною через низку причин. У
науковій літературі і серед експертів можна
знайти безліч обгрунтувань крайньої потреби
інноваційного розвитку економіки. Зокрема, як
пише В. Папп, украй важливим у зв'язку з про-
грашними конкурентними перевагами україн-
ської економіки є значне підвищення рівня роз-
витку високих технологій та включення їх у
глобальний високотехнологічний обмін [4,
с. 29]. Україна йде "нижнім шляхом" підвищен-

ня конкурентоспроможності, використовуючи
такі джерела, як скорочення заробітної плати,
податків і субсидій, зростання валового при-
бутку, скорочення кінцевого споживання,
зменшення валового накопичення основного
капіталу, екстенсивне зростання промисло-
вості, зростання від'ємного сальдо платіжного
балансу, скорочення сфери послуг; перехід до
"верхнього шляху" підвищення конкурентосп-
роможності потребує від України концентрації
організаційно-економічного механізму управ-
ління розвитком національної економіки на
якісні параметри формування ВВП [3, с. 54]. На
наше переконання, "верхній шлях" підвищення
конкурентоспроможності економіки України
слід диференціювати до максимізації можли-
востей розвитку регіональних економік з моб-
ілізацією тих резервів людського потенціалу,
які наразі не лише не використовуються, але й
втрачаються на користь економічних систем
інших держав. Мова йде про міграційні втрати
і наростаючу кількість фахівців, зайнятих на за-
садах фрілансерства. Окрім того, "верхній
шлях" підвищення конкурентоспроможності
економіки України повинен враховувати мож-
ливі переваги співпраці з членами Євросоюзу.
Загальновідомо, що серед пріоритетних на-
прямів Стратегії ЄС 2020 — розвиток цифро-
вих технологій, який включає завдання приско-
рення повсюдного розвитку високошвидкісно-
го Інтернету, покращення комп'ютерної осві-
ченості, розгортання та використання нових

«Нижній шлях» «Верхній шлях» 

Скорочення заробітної плати 

Скорочення податків і субсидій 

Зростання валового прибутку 

Скорочення кінцевого  

споживання 

Зменшення валового накопичення 

основного капіталу 

Екстенсивне зростання 

промисловості 

Зростання від’ємного сальдо 

платіжного балансу 

Скорочення  

сфери послуг 

Регіоналізація економічного 

розвитку 

Мобілізація резервів людського 

потенціалу 

Організоване співробітництво з ЄС 

у сферах технологізації економіки 

Управління зайнятістю на засадах 

фрілансерства 

Розвиток технолого-сингулярних 
локальних і регіональних економічних 

систем 

Розвиток технолого-сингулярних 
транскордонних економічних систем 

Якісне формування ВРП 

Рис. 1. Резерви "верхнього шляху" підвищення конкурентоспроможності економіки України
(згідно з підходом В. Паппа)

Джерело: складено на основі [3, с. 54].



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 7, 2019

13

соціальних інформаційно-комунікаційних тех-
нологій ("оперативне здоров'я", "розумний дім"
тощо), розширення участі в загальному цифро-
вому просторі для всіх [9; 8, с. 5]. Через орган-
ізоване залучення українських фахівців, роз-
робку та реалізацію спільних проектів з краї-
нами ЄС у сфері цифрових технологій, інших
знаннємістких секторах співпраці можна за-
безпечити не лише поглиблення інтеграційних
зв'язків на якісній основі, але й мобілізувати
величезний інтелектуальний та інноваційний
ресурс технолого-сингулярного економічного
розвитку. Ці та інші заходи мають визначати
"верхній шлях" підвищення конкурентоспро-
можності економіки України (рис. 1).

 Якісне формування ВРП передбачає такі
його економіко-структурні пропорції, за яких
рушійну функціональність прогресивних змін
відіграють знаннємісткі види економічної
діяльності — енергетика, медицина, біотехно-
логії, електротехніка, радіотехніка, електро-
ніка, оптоволоконна техніка, інформаційні тех-
нології, робототехніка та ін. Важливою є не
стільки вагомість валової доданої вартості
знаннємістких видів економічної діяльності в
структурі регіональної економіки, скільки їх
динаміка з детермінаціями наступних іннова-
ційних змін та підвищення рівня добробуту на-
селення.

Формування і розвиток технолого-сингу-
лярних регіональних економічних систем доз-
воляє досягнути всіх означених на рисунку 1
резервів "верхнього шляху". Найперше, це
власний орієнтир інноваційного розвитку еко-
номіки, що проявляється через процеси регіо-
налізації з наданням широких повноважень
стратегічного й оперативного планування орга-
нам місцевої влади. Розвиток технолого-син-
гулярних економічних систем спричинить ак-
тивні мобілізаційні процеси людського потен-
ціалу:

— стосовно осіб, котрі навчаються — мо-
тивація формування якісного особистісного
інтелектуально-трудового потенціалу з конку-
ренцією фаховості у знаннємістких сферах зай-
нятості;

— стосовно зайнятих осіб і таких, котрі шу-
кають місце праці — мотивація розвитку інте-
лектуально-трудового потенціалу зі схильніс-
тю до неперервного навчання, високими озна-
ками професійної і соціальної мобільності;

— стосовно осіб, що перебувають у статусі
мігранта — мотивація інтеграції міграційного
капіталу в економіку регіону походження;

— стосовно осіб працеактивного віку, що
проживають та зайняті в інших регіональних

суспільних системах — підвищення просторо-
вої мобільності з формуванням конкурентно-
го середовища на ринку праці знаннємістких
сфер зайнятості.

Стратегічні орієнтири розвитку технолого-
сингулярних регіональних економічних систем
в Україні можна визначати з різних позицій та
їх поєднання:

— виконання означених раніше цілей інно-
ваційного розвитку економіки, які не були до-
сягнуті (повністю чи частково). Опирання ви-
ключно на цей варіант є дуже сумнівним, адже
перед українським суспільством нині стоять
уже зовсім інші виклики — територіальної
цілісності, що мають забезпечуватись не лише
через засади національної єдності, але й мотив
інтеграції соціального капіталу на благо еко-
номічного зростання; глобальної технологі-
зації, що переводять людство в еру роботизо-
ваних технологій та значно підвищують
ймовірність штучного інтелекту; розвитку ноо-
економіки, що переводить процеси формуван-
ня і розвитку різних видів відносин у віртуаль-
ну економічну площину та ін. Проте деякі кро-
ки інноваційного розвитку економіки України
з важкістю, однак реалізувались — щодо ство-
рення специфічних інститутів інноваційного
розвитку (бізнес-інкубаторів, технопарків,
спеціальних економічних зон та ін.), налагод-
ження наукового співробітництва, обміну нау-
ково-педагогічними кадрами і т.д. Такі досяг-
нення слід удосконалювати та поглиблювати на
шляху розвитку технологічної сингулярності;

— відновлення науково-технологічного та
інтелектуально-трудового потенціалу регіонів
Україні. В основі розробки стратегії розвитку
технолого-сингулярних регіональних економ-
ічних систем має лежати потреба реанімації
науково-технічного потенціалу України попе-
редніх років. Досить згадати, що у 1990 році в
Україні було зосереджено 65% світового нау-
ково-технічного потенціалу; при цьому на кож-
ну тисячу працюючих припадало 11 зайнятих у
науково-технічній сфері [7, с. 52; 1, с. 12]. Такі
початкові позиції нині не просто втрачено, але
й ускладнено їх відновлення на фоні нароста-
ючого прогресу провідних держав світу;

— нівелювання стратегічних ризиків. Пло-
щина таких ризиків є дуже широкою. Більше
того, різні процеси можна трактувати різно-
боко, надаючи їм властивостей як переваг,
так і недоліків. Для прикладу, А. Степанчен-
ко та А. Омельченко визначають наступні
нові ризики — ризики характерного типу,
пов'язані з розвитком нанотехнологій, збит-
ком від несанкціонованого доступу до елек-
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тронних каналів зв'язку; транснаціональні
ризики, коли людська діяльність в одній
країні може завдати шкоди навколишньому
середовищу, здоров'ю, економіці в інших
країнах; генетичні ризики, пов'язані з вико-
ристанням досягнень генної інженерії для
виробництва збудників нових хвороб, біоло-
гічної та генетичної зброї; приховані чи
відкладені ризики, що проявляються з вели-
ким запізненням (наприклад, інфекції з три-
валим латентним періодом, коли інфікуван-
ня відділене від прояву перших симптомів
хвороби значним інтервалом часу) [5, с. 20].
Визначення стратегії розвитку з позиції ніве-
лювання стратегічних ризиків є важливим,
однак не пріоритетним підходом;

— формування нової моделі економічної
політики — регіональної технолого-сингуляр-
ної економіки. При цьому для різних регіонів
така економіка повинна мати свою специфіку,
виходячи з ресурсних можливостей і традицій
господарювання. На рисунку 2 відобразимо ти-
пологію регіональних технолого-сингулярних

економічних систем, яка може бути найбільш
прийнятною для областей України.

За ідеальних умов в Україні, зокрема у ме-
жах Карпатського регіону, має розвиватись
технолого-сингулярна економічна система з
наступними ознаками:

1) поліспеціалізована в таких знаннємістких
сферах, як фармацевтика і медицина, біотех-
нології (наявні достатні наукові школи в даних
сферах, а також винятковий сировинний потен-
ціал українських Карпат для виробництва еко-
логічно чистих препаратів), енергетика (до-
статній ресурсний потенціал альтернативних
джерел енергії), радіоелектроніка (традиції
розвитку даної сфери в м. Львів), інформаційні
технології (поточна зростаюча зайнятість в ІТ-
сфері фахівців Львівської та Івано-Франківсь-
кої областей). Узагальнення даних позиції —
на рисунку 3;

2) домінування сфер продукування іннова-
ційних технологій з одночасним впроваджен-
ня і використанням тих інновацій, які продуко-
вані іншими технолого-сингулярними еконо-
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Рис. 2. Типологія регіональних технолого-сингулярних економічних систем

Джерело: складено авторами.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 7, 2019

15

мічними системами, зокрема провідних еко-
номік світу;

3) синергетична технолого-сингулярна еко-
номічна система з функціональним ядром у
сфері інноваційних технологій. Центровість
сфери інноваційних технологій обумовлена їх
практичною значимістю для всіх знаннємістких
сфер господарювання й інтелектуальної діяль-
ності. Синергетичність означає таку взаємодію
інновацій, продукованих різними сферами, їх
взаємопроникнення, що супроводжується їх
вдосконаленням та створенням нових можли-
востей інноваційної діяльності при застосу-
ванні. Досить часто проявляється ризик фор-
мування міжгалузевих знаннєвих і технологіч-
них дисбалансів з подальшими труднощами
прикладного застосування результатів вина-
хідницької діяльності, коли в окремих галузях
знань і сферах наукові відкриття давно себе
зарекомендували та одержали належну оцін-
ку з боку суспільства, проте практичного їх
впровадження досі не здійснено через те, що
інші галузі знань не готові адаптуватись до
інновацій. Якщо міжгалузеві знаннєві і техно-
логічні дисбаланси є частими, то синерге-
тичність технолого-сингулярної економічної
системи ускладнена та потребує більших часо-
вих затрат;

4) спочатку рушійна, а надалі монолітна тех-
нолого-сингулярна економічна система, базо-
вана на цілісних процесах технологізації еко-
номічного розвитку та інтелектуалізації су-

спільства, неперервних інноваційних змінах.
Монолітність системи означає, що в структурі
економіки не може бути жодного виду еконо-
мічної діяльності, що за своїми якісними пара-
метрами не відзначався би високим рівнем тех-
нологізації, інтелектуалізації сфер прикладан-
ня праці;

5) технолого-сингулярна економічна систе-
ма без ризиків наслідків інновацій. Такий дещо
"утопічний" характер наслідків інновацій є ціле-
орієнтиром, хоча й слід розуміти, що завжди
залишається певна невизначеність нововведень.
Майже всі інновації спричиняють як позитивні,
так і негативні зміни. Тому ризиковість техно-
лого-сингулярної економічної системи має
бути крайньою, тобто такою, що зберігає кон-
курентне середовище інноваційної діяльності
та забезпечує переважно позитивні для су-
спільства й економіки нововведення;

6) технолого-сингулярна економічна систе-
ма з наслідковою значимістю трансформації
економічних процесів. Важливо забезпечити
збереження дії принципу "печерної людини" з
недопущенням руйнації специфічного інститу-
ціонального середовища Українських Карпат.
Процеси технологізації повинні максимально
впроваджуватись в економічні процеси. Їхній
вплив на спосіб життя суспільства має бути
побіжним, з орієнтацією на підвищення ком-
форту побуту людини, однак не кардинальним,
з помітним (повним) заміщенням віртуальним
стилем життя реального;
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Рис. 3. Поліспеціалізація технолого-сингулярної економічної системи
Карпатського регіону
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7) технолого-сингулярна економічна систе-
ма як детермінанта зростання креативності
людської праці. Заміщення монотонної, фізич-
но виснажливої, небезпечної людської праці
новітніми технологіями має спричиняти мож-
ливості людини творити, розвивати свій інте-
лектуальний потенціал, не пригнічуючи при
цьому її розумові здібності (відсутність потре-
би зберігання в пам'яті великої кількості інфор-
мації натомість можливостей її пошуку в ме-
режі Інтернет).

ВИСНОВКИ
Таким чином, розвиток технолого-сингу-

лярної економічної системи Карпатського ре-
гіону в цільовій перспективі передбачає забез-
печення її поліспеціалізації, монолітності, си-
нергетики взаємодій різних сфер господарю-
вання і галузей знань. Головною умовою роз-
витку такої системи є її здатність продукувати
інновації — як результат інтелектуальної діяль-
ності, технологізації економічних процесів. У
цілому ж стратегічні пріоритети розвитку тех-
нолого-сингулярних регіональних економічних
систем в Україні повинні охоплювати заходи,
спрямовані на підготовку інституціонального
середовища до нового способу економічного і
соціального розвитку, забезпечення процесів
інтелектуалізації суспільства, розвиток конку-
рентного науково-технічного середовища та
регіональної ІТ-інфраструктури з технолого-
сингулярними орієнтирами, а також розвиток
інноваційно спеціалізованих просторових ут-
ворень.
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У статі проаналізовано значимість екологічної складової економічного зростання економіки. Дослідження по-
будовано на використанні діалектичних підходів, також застосувано статистичний аналіз, методи аналізу та синте-
зу. Охарактеризовано "зелену" економіку як рамкову модель взаємодії економіки з природним середовищем у сис-
темі складових сталого розвитку. Наголошено на тому, що у ході трансформаційних процесів в Україні так і не вда-
лося наростити економічний потенціал. Економічні проблеми сьогодення стали основою сталого розвитку і як на-
слідок "зеленої", економіки. Відзначено, що нинішній розвиток економіки позначається складним еколого-економі-
чним взаємозв'язком, де необхідною умовою є узгоджена взаємозалежність економічних та екологічних інтересів
для вирішення шляхів адаптації до нових умов господарювання. Для нівелювання негативного впливу на довкілля та
економічного зростання запропоновано: використання чітко визначених екологічних порогів; застосування для збе-
реження довкілля, жорстких заходів у податковій, кредитній, штрафній політиці; забезпечення створення стійких
систем виробництва, що сприяють збереженню екосистем.

Meaningfulness of ecological constituent of the economy growing of economy is analysed in the floor. The research
is based on the use of dialectical approaches, as well as the use of statistical analysis, methods of analysis and synthesis.
The "green" economy is described as a framework model for interaction of the economy with the natural environment in
the system of components of sustainable development. It was emphasized that during the transformation processes in
Ukraine, the economic potential was not able to grow. The economic problems of present day became basis of steady
development and as a result of "green" economy. Consideration of economy as the difficult organized and reproductive
system, where it is necessary to determine the mechanisms of its organization, transformed. It is marked that present
development of economy is reflected difficult ecology — by economic intercommunication, where a necessary condition
is the concerted interdependence of economic and ecological interests for the decision of ways of adaptation to the new
terms of manage. The base documents of UNO are described, where the renewed going is marked near effective co-
operation of economy and environment. Next to it, Conceptions of "green" economy and "green" growth the same as
conception of steady development, YUNEP were developed, OESR and ESKATO in the last years on the basis of
anthropogenic influence on an environment, speed-up depletion of natural resources, influence of contamination on a
health of people and low effectiveness of long-term efforts on providing of steady development on national and
international levels. The distinguishing features of "green" economy are selected, that necessity of "planting" of greenery
of activity of sectors of economy. Outlined, sweep the use of "green" GDP, which consists in that, to find out actual
economic earnings in the situation of exhaustion of natural capital, to represent the real economy growing of country. It



18
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 7, 2019

ВСТУП
Характерними ознаками сучасного еконо-

мічного розвитку є постійне вирішення про-
блем суперечності суспільства і природи, для
забезпечення необхідності охорони навколиш-
нього середовища, поряд з цим споживання
природного капіталу і як наслідок забруднен-
ням довкілля. Екологічний фактор став не-
від'ємною складовою економічного зростання,
але не самим джерелом зростання. Тому сучас-
ний економічний стан вирізняється необхід-
ністю переходу до сталого економічного роз-
витку через "зелене" зростання — тобто, забез-
печення зростання якісно нового рівня, за яко-
го ефективно задовольняються потреби сусп-
ільства без виснаження, деградації і забруднен-
ня природи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження в галузі аналізу, оцінки та
управління розвитком економіки, в умовах еко-
логізації господжарської діяльності, знайшли
своє відображення у працях авторів: Н.М. Ан-
дрєєвої, О.Ф. Балацького, Б.В. Буркинського,
О.О. Векліч, Б.М. Данілішина, М.І. Долішньо-
го, О.В. Козьменка, В.С. Кравціва, Л.Є. Купі-
нець, Є.В. Мішенина, О.В. Садченко, В.М. Сте-
панова, Ю.Ю. Туниці, Є.В. Хлобистова, Н.І. Ху-
марової та інших.

Проте недостатній рівень теоретичного дос-
лідження екологічної складової в економічно-
му зростанні економіки та стимулювання еко-
лого-оріентованого бізнесу, відсутність науко-
во-методичної бази потребують поглиблених
науково-теоретичних розробок та практичної
реалізації стосовно визначення взаємозв'язку
між екологічними факторами та економічним
розвитком.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення взаємоз-

в'язку екологічних факторів та економічного
розвитку, щодо позитивного впливу на еконо-
мічне зростання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

У ході трансформаційних процесів в Україні
так і не вдалося наростити економічний потенці-
ал. Натомість під час структурної, енергетичної
та фінансової криз, які спричинили нестійкий
розвиток національної економіки, були втрачені
ресурси, капітал та час. У свою чергу, геополітич-
ний конфлікт, що триває понад три роки, звужує
можливості забезпечення ефективного розвит-
ку. Певне пожвавлення економічної активності,
що спостерігалось у 2016 році, є незначним. Ук-
раїна і надалі потребує системних інституційних
та глибоких структурних реформ, запуску мас-
штабних технологічних перетворень [1].

Як відомо під економічним зростанням ро-
зуміють зміни реального обсягу національно-
го виробництва на основі позитивної динаміки
валового національного продукту.

Однак збільшення обсягів виробництва зав-
жди поєднується з виснаженням природних ре-
сурсів та забруднення навколишнього сере-
довища, внаслідок чого світова економіка
ХХІ сторіччя позначається глобальними еколо-
гічними проблемами.

Економічне зростання тісно взаємопов'яза-
не з проблемою економічного розвитку. Еко-
номічний розвиток можна визначити як перехід
від одного стану економіки до іншого, — якіс-
но нового, більш досконалого, на основі інно-
ваційних, структурних та інституціональних
зрушень. Економічне зростання може відбути-
ся і за умов відсутності економічного розвит-

Ключові слова: економічне зростання, сталий розвиток, "зелене" зростання, індикатори
"зеленого" зростання, екологічні чинники.

Key  words: economy growing, steady development, "green" growth, indicators of "green" growth,
ecological factors.

is offered for leveling of negative influence on an environment and economy growing: use of expressly certain ecological
thresholds; application is for environmental, hard measures preservation in a tax, credit, penalty policy; providing of
creation of the proof systems is productions which are instrumental in the maintainance of ecosystems.
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ку, в той час як економічний розвиток без еко-
номічного зростання неможливий. Це означає,
що "економічний розвиток" більш широке по-
няття, ніж "економічне зростання", і включає в
себе його як найважливішу умову. Тому еко-
номічний розвиток визначається традиційними
факторами економічного зростання, які його
забезпечують, тобто факторами пропозиції,
факторами попиту і розподілу, але при цьому
він охоплює значно ширше їх коло: розвиток
науки, технологій, інформаційних послуг, по-
літичні і соціально-економічні фактори, а та-
кож і екологічні фактори, які в комплексі є дже-
релами економічного розвитку [2].

Економічні проблеми сьогодення стали
основою сталого розвитку і як наслідок "зеле-
ної" економіки. Розгляд економіки як складної
організованої та само відтворювальної систе-
ми, де необхідно визначати механізми її орга-
нізації, трансформується. Зауважимо, що су-
часний розвиток економіки позначається
складним еколого-економічним взаємозв'яз-
ком, де необхідною умовою є узгоджена взає-
мозалежність економічних та екологічних інте-
ресів для вирішення шляхів адаптації до нових
умов господарювання. Сьогодні вже недостат-
ньо говорити про те, що економічна теорія дос-
ліджує тільки проблему раціонального викори-
стання обмежених ресурсів для максимально-
го задоволення, перш за все, матеріальних по-
треб людей.

Справа в тому що, безкоштовність або
мінімальна оцінка величезної кількості при-
родних благ і послуг головна проблема еко-
номічного розвитку. Коли ми знищуємо без-
коштовну природу, це приводить до величез-
ного збитку. Отже, то, у чого немає ціни або
оцінки, не існує для економіки. Понад 90%,
природних благ і послуг не має ціни або оцін-
ки, тому вони не існують. І тому людство і всі
окремі країни продовжують знищувати при-
роду.

Наступною проблемою є поняття екстер-
нальних (зовнішніх) ефектів. Це витрати, що не
компенсуються, які накладає одна сторона на
іншу. Класичний приклад — екологічний зби-
ток.

І третя проблема традиційної економіки, —
чинник часу. На жаль, у практиці і теорії є така
проблема дисконтування, коли ми намагаємо-
ся майбутні вигоди привести до справжнього
моменту. А коли йдеться про сталий розвиток,
наприклад про клімат, кліматичні збитки поч-
нуть проявлятись через 20—30 років. Збиток
може досягти 20% валового внутрішнього про-
дукту [3, с. 34—44].

Оновлений підхід до ефективної взаємодії
економіки та навколишнього середовища на-
дається у базових документах ООН. Тут мож-
на виділити три конститутивні документи
Організації Об'єднаних Націй. Перший з них
був підписаний в Ріо-де-Жанейро в 2012 році. —
"Майбутнє, якого ми прагнемо" ("Future we
want"). Де чітко заявлено, що розвиток людства
пов'язаний з формуванням sustainable develop-
ment — сталого розвитку.

Другий дуже важливий документ був прий-
нятий у 2015 році, і називається він "Цілі ста-
лого розвитку" ("Sustainable Development
Goals") — порядок денний на 2030 рік: де визна-
чено 17 цілей, понад 160 завдань, понад 230 ін-
дикаторів.

І третій документ — Паризька угода по
зміні клімату, де теж було сказано, що людство
повинне розвиватися на основі сталого розвит-
ку, низько вуглецевого розвитку. На підставі
цих трьох документів, які були прийняті всіма
країнами світу, можна говорити про консенсус-
ну парадигму: всі країни світу погодилися, що
XXI століття — це століття переходу до стало-
го розвитку.

Поряд з цим, Концепції зеленої економі-
ки та зеленого зростання так само, як і кон-
цепція сталого розвитку, були розвинуті
ЮНЕП, ОЕСР та ЕСКАТО в останні роки на
основі антропогенного впливу на довкілля,
прискореного вичерпання природних ре-
сурсів, впливу забруднення на здоров'я лю-
дей та низької результативності багаторічних
зусиль із забезпечення сталого розвитку на
національному та міжнародному рівнях. Зро-
зуміло, що ці концепції повинні, виходячи зі
стратегії сталого розвитку, пропонувати
більш практичний підхід до механізмів та
інструментів для забезпечення економічного
зростання [4].

"Зелена" економіка згідно з визначенням
ЮНЕП — це економіка, яка покращує добро-
бут людей, забезпечує соціальну справед-
ливість, одночасно суттєво зменшуючи ризики
для довкілля та вичерпання природних ресурсів
[5; 6].

Відмінними рисами зеленої економіки є:
— зростання доходів і зайнятості забезпе-

чується державними та приватними інвести-
ціями у ті заходи і проекти, які сприяють змен-
шенню викидів вуглецю та забруднення, підви-
щують ефективність використання енергії і ре-
сурсів, працюють на упередження втрати біо-
різноманіття та екосистемних послуг; це ство-
рює базу для розгортання підприємництва,
інновацій та росту зайнятості;
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— економічне зростання має забезпечува-
тися при менш інтенсивному споживанні ре-
сурсів в усіх секторах економіки за принципом
"створювати більше вартості за меншого впли-
ву" ("creating more value with less impact");

— головну роль у переході на засади зеле-
ної економіки грає державна політика стиму-
лювання розвитку "зелених" видів діяльності,
обмеження субсидій на підтримку забруднюю-
чих довкілля "коричневих" виробництв, впро-
вадження більш жорстких екологічних стан-
дартів та відповідальності виробників і спожи-
вачів, продуманої системи державного регулю-
вання;

— впровадження більш чистих технологій
та еко-інновацій відкриває нові можливості
зростання у зелених напрямах, компенсуючи
втрату робочих місць у коричневих секторах;

— ключові сектори зеленої економіки
включають сільське, житлово-комунальне
господарство (опалення та освітлення буді-
вель), енергопостачання, рибальство, лісове
господарство, промислові сектори, зокрема
заходи з підвищення ресурсо- та енергоефек-
тивності, туризм, транспорт, утилізацію та
перероблення відходів, управління водними
ресурсами [6].

Особливо необхідна екологізація або "озе-
ленення" діяльності у таких секторах:

— розвиток відновлюваних джерел енергії
(сонячна, вітрова, геотермальна енергія, біо-
газ);

— "озеленення" сектора житлово-кому-
нального господарства ("зелені" будівлі з ефек-
тивним енерго- та водопостачанням, викорис-
тання "зелених" матеріалів у будівництві та ін.);

— розвиток "чистого" транспорту (плану-
вання і розширення громадського транспорту,
використання альтернативних видів палива,
широке використання електромобілів та інших
більш "чистих" транспортних засобів);

— удосконалення управління відходами
(рециклінг, перероблення муніципальних твер-
дих відходів, відновлення кинутих об'єктів про-
мислової забудови, використання більш "чис-
тих" пакувальних матеріалів);

— "озеленення" в сфері управління водни-
ми ресурсами (очищення води, система повтор-
ного використання води);

— "озеленення" в сфері управління земель-
ними ресурсами (обмеження використання
добрив та пестицидів), збереження і відновлен-
ня міських парків, лісонасадження, збережен-
ня та підвищення якості грунту).

Збереження ж існуючої економічної струк-
тури, в якій домінують сектори "коричневої"
економіки з їх традиційною залежністю від за-
бруднюючих не відновлюваних джерел енергії
та нераціональним використанням матеріаль-
них ресурсів, продовження інвестування в не-
стабільні види діяльності буде відтворювати
існуючі диспропорції розвитку і вести до криз,
з якими все частіше стикається людство [7].

Виділимо головні переваги "зеленого" зро-
стання: стимулювання виробництва; стимулю-
вання еко-інновацій; вихід на нові ринки та
створення робочих місць; зниження вартості
деградації навколишнього середовища; підви-
щення цінової стабільності на природні ресур-
си; підвищення довіри інвесторів; диверсифіка-
ція економіки; збереження якості водних та
збереження енергетичних ресурсів; зниження
ризиків негативних потрясінь для економічно-
го зростання та безпечності в транскордонно-
му співробітництві; зелене зростання зберігає
національний природний капітал шляхом ра-
ціонального використання природних ресурсів,
де природний капітал має особливе значення в
структурі національного багатства країн з
низькими доходами [8].

Аналітична база для формування стратегій
зеленого зростання в країнах таблиці 1.

За оцінками ЮНЕП, потреба у щорічному
фінансуванні на "озеленення" світової еконо-
міки складає від 1,05 до 2,59 трлн дол. США, що
становить менш як 1/10 всіх річних світових
інвестицій (світового валового нагромадження
основного капіталу) або 2% від світового ВВП.

Прийняття країнами зобов'язань щодо інве-
стування 2% від ВВП у розвиток "зелених" тех-
нологій, ресурсну ефективність, відновлювані
джерела енергії, сталий транспорт, енергое-

Таблиця 1. Необхідні умови формування
"зеленого" зростання

Передумови Необхідні умови Інструменти 

Дефіцит води; 

Зміни клімату;  

вплив забруднення 
на здоров’я людини 

Втрата біорізнома-

ніття 

Збалансована структура 

податків; 

стимулювання науково-
дослідної та інноваційної 

діяльності;  

конкуренція; 

стимулювання торгівлі 

Підвищення ціни на забруднення 

навколишнього середовища. Оцінка 

вартості природного капіталу та 
послуг екосистем. 

Відмінна екологічно шкідливих 

субсидій впровадження регулятивних 

вимог та стандартів;стимулювання 

зелених інновацій; вимір процесу 

економічного зростання  
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фективні будівлі, збереження екосистем забез-
печить зміну фундаментальних засад моделі
економічного розвитку: від кількісного зрос-
тання за будь-яку ціну до якісного зростання,
підпорядкованого довгостроковим цілям збе-
реження ресурсів планети.

Стає очевидною необхідність розрахунку
екологічно скоректованого показника ВВП,
так званого "зеленого" ВВП. Цей показник виз-
начається як різниця оцінок традиційного ВВП
і складових екологічного коректування, до
яких відносять:

— зменшення запасів природних ресурсів;
— витрати на охорону навколишнього при-

родного середовища;
— деградація навколишнього природного

середовища.
Мета використання "зеленого" ВВП поля-

гає в тому, щоб виявити дійсний економічний
прибуток в ситуації виснаження природного
капіталу, відобразити реальне економічне зро-
стання країни. Єдиної методики розрахунку
поки просто не існує, проте існуючі на цей мо-
мент розрахунки показників ВВП на прикладі
12 країн показали, що традиційний ВВП був
завищений у всіх країнах без виключення, при-
чому максимальна розбіжність належить КНР
(реальне зростання економіки дорівнює нуль)
[9, c. 48—54]

Один з головних висновків доповіді ЮНЕП —
перехід до "зеленої" економіки стимулює зро-
стання, доходи і зайнятість, а проблема подо-
лання протиріч і знаходження компромісу між
економічним зростанням та екологічною ста-
лістю є наслідком недостатньо якісного дер-
жавного управління.

Концепція "зеленої" економіки пропонує
саме ті речі, яких людство на початку другої
декади ХХІ століття, у період майже одночас-

ного розгортання глобальних криз, потребує
найбільше. Це робочі місця, інвестиції, новітні
більш чисті технології, проривні інновації, ре-
сурсозбереження та сподівання на покращан-
ня умов життя людей. Разом з тим для бізнесу,
так само, як і для країн, що швидко розвива-
ються на шляху індустріалізації, прийняття
принципів "зеленої" економіки є скоріше вик-
ликом [5].

Конференція ООН зі сталого розвитку (між-
сесійна), яка відбулася 10—11 січня 2011 року
у Нью-Йорку, розглянула питання зв'язку між
концепціями "зелена економіка" та "сталий
розвиток" та дійшла висновку, що "зелена еко-
номіка" — це орієнтована на результат концеп-
ція, спрямована на досягнення конвергенції
між трьома складовими сталого розвитку, що
стратегії переходу до зеленої економіки потре-
бують більш грунтовного розроблення еконо-
мічних важелів на рівні як національних еко-
номік, так і окремих секторів [7].

Позиційний документ "Майбутнє, якого ми
прагнемо" (так званий "нульовий проект" або
"zero-draft"), опублікований Бюро з підготов-
ки рішень Конференції Ріо+20 Комісії ООН зі
сталого розвитку в січні 2012 року за резуль-
татами узагальнення рекомендацій міжнарод-
них організацій, урядів окремих країн, підсум-
кових документів різних конференцій та обго-
ворень, містить наступне бачення зеленої еко-
номіки в контексті сталого розвитку та подо-
лання бідності [10].

Зелена економіка повинна базуватися на
принципах Декларації Ріо, зокрема на прин-
ципі спільної, але диференційованої відпові-
дальності, повинна бути людино-центрованою
та інклюзивною, забезпечуючи можливості та
вигоди для всіх людей та країн. Зелена еконо-
міка повинна захищати та сприяти базі при-

Рис. 1. Єдність економічного, соціального розвитку та збереження довкілля
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родних ресурсів, підвищувати ресурсну ефек-
тивність, сприяти сталому споживанню та ви-
робництву та рухатися у бік низьковуглецево-
го розвитку.

"Зелена" економіка — це не жорсткий набір
правил, а скоріше рамка для прийняття рішень
у напрямі інтегрованого розгляду трьох скла-
дових сталого розвитку у всіх відповідних сфе-
рах прийняття державних та приватних рішень.

Уряд Великої Британії у своєму пакеті про-
грамних документів у рамках Плану зростан-
ня, погоджуючись з визначенням ЮНЕП зеле-
ної економіки, тим не менше відмітив, що "...зе-
лена економіка не є підсистемою економіки —
вся наша економіка повинна стати зеленою зе-
лена економіка максимізує вартість і зростан-
ня, водночас забезпечуючи стале управління
природними активами" [11].

Європейський підхід до впровадження за-
сад зеленої економіки полягає у забезпеченні
більшої інтеграції трьох підходів до забезпе-
чення сталості розвитку: економічного, соціа-
льного та екологічного та координації дій у
цьому напрямі. Дорожня карта переходу до
ресурсно-ефективної Європи до 2050 року,
прийнята Європейською комісією у вересні
2011 року, [12] визначає конкретні напрями дій
та головні віхи на цьому шляху (рис. 1), однак
акцент робить більше на інтеграції завдань еко-
номічного та екологічного блоків.

Економічний підхід передбачає оптимальне
використання як накопиченого виробничого і
фінансового капіталу, так і обмежених ресурсів
та екологічних технологій (природо-, матеріа-
ло- та енергозберігаючих, включаючи видобу-
ток та перероблення сировини, перероблення
та ліквідацію відходів тощо). Домінування кри-
терію максимізації прибутку в господарській
діяльності за умови недоврахування або зани-
ження оцінки використаних у виробництві та
споживанні природних ресурсів призводить до
викривлення сигналів для прийняття еконо-
мічних рішень, скорочення невідновлюваних
природних ресурсів, погіршення природного
середовища для життєдіяльності людей. Тому
метою економічної підсистеми з точки зору
сталого розвитку є покращання ефективності
використання ресурсів.

Екологічний підхід передбачає збереження
цілісності біологічних та фізичних природних
систем (природний капітал, екосистеми та ство-
рене людьми середовище для існування, вклю-
чаючи міську інфраструктуру), їх спромож-
ності до самовідновлення та адаптації до по-
стійних змін. Метою екологічної підсистеми
повинно бути забезпечення еластичності при-

родного середовища, його адаптивної спро-
можності до зміни умов розвитку.

Соціальна складова (підхід з позицій стало-
го людського розвитку) спрямована на збере-
ження і відновлення соціального й культурно-
го капіталу, справедливий розподіл благ та
стабільні умови життєзабезпечення, підтри-
мання спроможності людської особистості до
самовідтворення, а також зменшення не-
рівності за широким колом критеріїв, і не тільки
за доходами. Мета соціальної підсистеми —
підвищення соціальної рівності та прозорого
розподілу навантаження на дохід.

Трансформація економіки за такого підхо-
ду вимагає визнання взаємозалежності між
економікою, людським добробутом та природ-
ним капіталом і спрямована на подолання
бар'єрів для покращання ресурсної ефектив-
ності, стимулювання переходу на стале вироб-
ництво та споживання, перетворення відходів
на ресурси, підтримку досліджень у напрямі
розвитку новітніх більш екологічно чистих тех-
нологій та еко-інновацій [12].

Підхід ОЕСР до оцінки прогресу у напрямі
"зеленого" зростання був представлений в звіті
2011 року "Курс на зелене зростання: моніто-
ринг прогресу" (OECD 2014a). Він описує кон-
цептуальну методологію вимірювань, яка об-
'єднує основні параметри "зеленого" зростан-
ня з базовими принципами бухгалтерського
обліку і моделлю "тиск — стан — реакція", яка
використовується в екологічній звітності і ек-
спертизі [5].

Для моніторингу прогресу на шляху до
"зеленого" зростання ОЕСР пропонує викори-
стовувати 5 груп показників, чотири з яких
охоплюють різні зрізи зеленої економіки, а п'я-
та — макроекономічні показники національно-
го розвитку:

— екологічну та ресурсну ефективність еко-
номіки:

— базу природних активів;
— екологічні аспекти якості життя;
— економічні можливості та відповіді полі-

тки;
— соціально-економічний контекст та ха-

рактеристики економічного зростання.
Показники екологічної та ресурсної про-

дуктивності описують ключові аспекти пере-
ходу до низьковуглецевої і ресурсоефектив-
ної економіки. У багатих на природні ресурси
країнах їх кількісній оцінці приділяється не-
достатньо уваги. Однак і в цих країнах резуль-
тати економічного розвитку та якість зростан-
ня все більше залежать від природного сере-
довища, яке є одночасно постачальником ви-
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хідних ресурсів (енергії, води, матеріалів) та
поглиначем забруднень і відходів. Ефективне
використання первинних ресурсів, мінімізація
відходів, їх переробка і перетворення в ресурс
підвищують дохідність бізнесу (за умови,що
ціни на ресурси не спотворюють конкуренцію)
і уповільнюють виснаження бази природних
активів.

Для забезпечення довгострокової стабіль-
ності розвитку країни необхідно, щоб база при-
родних активів виконувала не тільки ресурсні,
а й поглинальні, сервісні функції (біорізнома-
ніття), а навантаження на природне середови-
ще не перевищувало його несучої спромож-
ності. З цією метою відслідковуються показни-
ки запасів і потоків відновлюваних (вода, ліс)

Таблиця 2. Динамика основних індикаторів "зеленого" зростання для України
(галузь сільського господарства)

Джерело: складено з використанням [13].

Показники ОЕСР за напрямами Імплементація індикаторів «зеленого» зростання для України 

Оцінка 

тренда  
за 10 років 

Індикатори екологічної та ресурсної продуктивності  

Баланс гумусу та поживних 

речовин 

Баланс гумусу в грунтах України, т/га 

Баланс поживних речовин в грунтах України, т/га 
Внесення азотних та фосфорних добрив, т/1000 га 

↓ 

Індикатори наявності та використання природних ресурсів ↓ 

Земельні ресурси  

 

Розподіл земельних ресурсів України, % до загальної території країни 

Площа ріллі, % до загальної території країни 

Площа пасовищ та сіножатей, % до загальної території країни 

↓ 

↑ 

↓ 

Органічне землеробство  Площа сільськогосподарських угідь, зайнята під органічним землеробством, га ↑ 

Індикатори екологічних аспектів якості життя  

Рівень забруднення повітря  Обсяги викидів найбільш шкідливих забруднюючих речовин в атмосферу, тис. тонн 

Обсяги викидів оксиду азоту на душу населення, кг/чол 

Обсяги викидів РМ10 та РМ 2,5 на душу населення, кг/чол 

↓ 

Стан здоров’я населення  Середня очікувана тривалість життя при народженні (років) ↑ 

Доступ населення до 

водопостачання та поліпшених 

санітарних умов 

Частка домогосподарств, підключених до централізованого водопостачання, % до загальної 

кількості домогосподарств 

 

↓ 

Індикатори економічних можливостей та відповідей політики  

Капітальні інвестиції та поточні 

видатки на захист 

навколишнього середовища за 

рахунок коштів Державного 
бюджету 

Капітальні інвестиції та поточні видатки на захист навколишнього середовища за рахунок 

коштів Державного бюджету,млн грн 

Розподіл поточних видатків за видами природоохоронної діяльності, % до загального 

обсягу поточних видатків 

↓ 

 
 

 

 

 

Соціально-економічні умови та характеристики зростання  

Ринок праці  

 

Рівень економічно активного населення у віці 15-70 років, % економічно активного 

населення до чисельності населення відповідного віку 
↓ 

 

Багатофакторна продуктивність 

по економіці в цілому 

Багатофакторна продуктивність по економіці в цілому 

 
↑ 
 

Індикатори ефективності 
політичних рішень 

 

Індекс екологічної ефективності (обстеження та оцінки Ієльського університету). 
Індекс сталості суспільства (оцінки Фонду сталого суспільства) 

↑ 

↑ 

 

Таблиця 3. Прояв негативного впливу екологічного фактора на економічне зростання

Фактори Наслідки 

Вичерпування 

невідновлювальних 

природних ресурсів 

Збідніння ресурсної бази виробництва і зниження 

рівня конкурентноздатності країни на світовому 

ринку та додаткових витрат на залучення 
альтернативних ресурсів 

Нагромадження значних 

обсягів відходів і викидів 

виробництва 

 Значні економічні витрати на їх утилізація і 

знешкодження 

 

Забруднення довкілля 

промисловими викидами 

Зниження якості життя людей і  

значні витрати суспільства на лікування, 

реабілітацію, охорону здоров'я та створення 

рекреаційних зон 

Додаткових витрат підприємств на очищення води, 

повітря і інших природних ресурсів для потреб 

виробництва, як наслідок збільшення вартості 

продукції і її ринкової ціни, (платить не тільки 

забруднювач, а і споживач) 

Необхідність впровадження енергозберігаючих, 

ресурсозберігаючих, екологічно чистих технологій 
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та невідновлюваних ресурсів (мінеральні ресур-
си).

Є прямий зв'язок між станом навколишнь-
ого середовища та якістю життя людини. Він
повинен відслідковуватись за допомогою по-
казників екологічної якості життя, які відоб-
ражають ризики для здоров'я і безпеки, до-
ступність зручностей і еко-системних послуг.

Показники економічних можливостей і за-
ходів політики оцінюють результативність дій
держави в підтримку "зеленого" зростання:
інвестицій в "зелені" види діяльності та розви-
ток технологій, стимулювання еко-інновацій і
зелених закупівель,реформування субсидій та
цін.

Показники, пов'язані з соціально-еконо-
мічним контекстом та характеристиками еко-
номічного зростання, використовуються для
відображення результатів зеленої трансфор-
мації на макрорівні, включаючи задіяння додат-
кових джерел зростання, зміни економічної
структури, зайнятості та ринків праці, підви-
щення доходів і конкуренто-спроможності
бізнесу та економіки в цілому [13].

Перелік основних (у галузі сільського гос-
подарства) показників "зеленого" зростання
(всього ОЕСР пропонує 60 показників), які
відповідають задекларованим програмним
цілям розвитку України і можуть використо-
вуватися для оцінки ефективності політики "зе-
леного" зростання запропоновано в таблиці 2.
На постійній основі особливо важливо відсте-
жувати показники екологічної та ресурсної
продуктивності, багатофакторної продуктив-
ності, динаміки землекористування, очікуваної
тривалості життя, фінансування досліджень і
розробок, важливих для зниження енерго- і ре-
сурсоспоживання, обсягів відходів та викидів
шкідливих речовин, а також структуру спожи-
вання енергії, матеріалів, води; викидів CO2 в
розрізі видів економічної діяльності.

З економічної точки зору негативний вплив
екологічного фактора на економічне зростан-
ня проявляється в таких формах (табл. 3).

Вартість заходів по раціональному приро-
докористуванні та охороні природи достатньо
висока та має тенденцію до збільшення. Для по-
передження цієї негативної ситуації запропо-
новано:

— застосування чітко визначених екологі-
чних порогів ( цьому випадку економічні захо-
ди направлені на ліквідацію негативних еколо-
гічних наслідків);

— застосування для збереження довкілля,
жорстких заходів у податковій, кредитній,
штрафній політиці.

— стимулюючі заходи (створення умов для
розвитку різних видів господарської діяль-
ності, які сумісні з екосистемами чи є приро-
доохоронними.

ВИСНОВКИ
Отже, задача економічного зростання зі

збереження навколишнього середовища є
складною та комплексною. Для її вирішення
необхідно: забезпечити створення стійких си-
стем виробництва, що сприяють збереженню
екосистем і поступово покращують якість зе-
мель та грунтів, у першу чергу за рахунок ви-
користання інноваційних технологій; збільшен-
ня частки сільськогосподарських угідь під
органічним виробництвом у загальній площі
сільськогосподарських угідь України; знизити
волатильність цін на продукти харчування. Та-
кож пріоритетним завданням економічного
зростання є забезпечення упродовж наступних
15 років реального зростання валового внутрі-
шнього продукту щонайменше удвічі з одночас-
ним підвищенням рівня зайнятості населення
працездатного віку до 70%. Виконання цього
завдання залежить від: створення та розвитку
високотехнологічних конкурентноздатних ви-
робництв (від фундаментальної науки до ви-
робництва й обслуговування); збільшення внут-
рішнього попиту за рахунок зростання доходів
населення та активізації інвестиційних про-
цесів; підтримки експорту з високою часткою
валової доданої вартості, реалізації інфраст-
руктурних проектів; швидкого нарощування
продуктивності аграрно-промислового комп-
лексу. Питання визначення ефекту декаплінгу
у економічному зростанні країни, визначення
екологічної ефективності та зеленого ВВП
основні напрями подальших досліджень.
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THEORETICAL GENERALIZATION OF THE CONTENT OF ECONOMIC SECURITY
OF THE STATE IN THE CURRENT CONDITIONS OF THE GLOBALIZATION
OF THE WORLD ECONOMIC SPACE

У статті здійснено теоретичне узагальнення змісту економічної безпеки держави в контексті сучасних умов гло-
балізації світового економічного простору. Встановлено, що формування середовища безпеки передбачає усвідом-
лення того, що не загрози є причиною порушення економічної безпеки країни, оскільки їх не можна розглядати як
спонтанне явище. Загрози майже завжди є вторинними, вони є наслідком певних загрозливих для вітчизняної еконо-
міки тенденцій, що виникли як результат суперечностей, породжених чиїмись інтересами. Внаслідок розмитих гло-
балізацією зовнішніх і внутрішніх кордонів більшість сучасних протиріч формуються у загальному геоекономічно-
му просторі. Відповідно, для чіткого уявлення про механізм запобіжних дій проблему забезпечення економічної без-
пеки України необхідно розглядати саме в контексті глобалізації соціально-економічних процесів.

In the article the theoretical generalization of the content of economic security of the state in the context of modern
conditions of globalization of the world economic space is carried out.

It has been established that security is possible to a greater extent not by responding to actual threats in order to
reduce their negative impact, but by creating certain conditions under which the system environment can not generate
threats or the likelihood of their occurrence is extremely small. The formation of the security environment implies
awareness of the fact that not threats cause a violation of the country's economic security, since they can not be considered
as a spontaneous phenomenon. Threats are almost always secondary, they are a consequence of certain threats to the
domestic economy that arose as a result of contradictions generated by someone's interests. Due to the blurred
globalization of external and internal borders, most modern contradictions are formed in the general geoeconomic space.
Accordingly, for a clear idea of the mechanism of preventive actions, the problem of ensuring Ukraine's economic security
must be considered in the context of the globalization of socio-economic processes.

The modern system of ensuring economic security of Ukraine is considered as a system of responding to the emerging
threats to the national economy. That is, it conceptually focuses on countermeasures and is defensive and ineffective. The
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
До недавнього часу проблема забезпечен-

ня економічної безпеки держави розглядалася
з точки зору захисту національної економіки
від згубного впливу загроз в основному внут-
рішнього характеру. Економічна безпека як
тема теоретичних і прикладних досліджень, що
виходять за межі проблеми оборонного підхо-
ду забезпечення стійкості економіки, стала
розроблятися вітчизняними вченими лише в
останнє десятиліття. Саме в цей період увага
почала приділятися проблемі забезпечення на-
ціональної безпеки держави, конкурентоспро-
можного, незалежного від зовнішніх впливів
господарського комплексу країни. Це обумов-
лено тим, що сучасна епоха характеризується
глобальними змінами які руйнують раніше не-
порушні основи суспільства. Так, у сучасному
суспільстві політика протекціонізму внутріш-
нього ринку держави виявляється не ефектив-
ною. У зв'язку з цим, виникає об'єктивна не-
обхідність наукового переосмислення сутності
економічної безпеки держави й розробки но-
вих підходів до її забезпечення.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Усі роки незалежності України були відзна-

чені зростаючою кількістю монографічних і
статейних публікацій з питань економічної без-
пеки держави. Активно обговорювалося питан-
ня не тільки про механізми забезпечення еко-
номічної безпеки, а й про змістовність кате-
горії, теоретичні підходи до її визначення. Ця
проблема розглядалася в наукових працях
С. Блохіна, В. Богомолова, С. Воробйова, І. Гу-

барєвої, Б. Губського, А. Крамаренка, І. Міши-
ної, О. Новікової, О. Олейнікова, Г. Пастернак-
Таранушенко, Р. Покотиленко, В. Пономарен-
ко, А. Рудницького, А. Сундука, А. Сухоруко-
ва, В. Шлемко та ін. Дослідження механізмів за-
безпечення економічної безпеки України та
інших країн в умовах глобалізації присвячені
праці В. Г. Андрійчука, П. Баранай, Є.М. Білоу-
сова, З.В. Гбура, О.Є. Денисова, М.П. Дени-
сенко, М.В. Желіховської, К.С. Колеснікової,
М.В. Корж, З.О. Луцишина, Л.М. Письмаченко,
Є.М. Рудніченко та інші.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНОЇ ПРОБЛЕМИ
Не зважаючи на грунтовність наукового оп-

рацювання проблематики економічної безпеки
ряд її аспектів не отримали належного вивчен-
ня або потребують подальшого уточнення і роз-
витку. Питання теоретичного узагальнення
змісту економічної безпеки держави в сучасних
умовах глобалізації світового економічного
простору досі залишається актуальним.

Відсутність чіткості розуміння феномену
економічної безпеки, наявність десятків визна-
чень, різних не лише за змістовним навантажен-
ням, але й за семантикою словосполучення,
змушує погодитися з тим, що поняття еконо-
мічної безпеки належить до складу тих, які, з
одного боку, є інтуїтивною аксіомою, а з іншо-
го — важкодосяжним, у досить коректній і ви-
черпної формі, визначенням.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Здійснити теоретичне узагальнення змісту

економічної безпеки держави в контексті су-

system conceptually should be focused not on confronting threats, but on purposeful persistent influence on the
environment that produces threats in order to change the negative tendencies of its development for the country, or to
activate the mechanism of adaptation of the national economy to the features of its future characteristics.

The generalization of the essence and peculiarities of ensuring the economic security of the state in the context of the
current conditions of globalization of the world economic space is to deepen the theory of economic science. A clear
scientific understanding of the essence of the process provides an opportunity to develop an effective mechanism for
counteracting and preventing both internal and external threats.
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часних умов глобалізації світового економіч-
ного простору.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Можна відзначити, що сьогодні при роз-

робці парадигми економічної безпеки питання
про саме її визначення відходить на другий
план. Відсутність узгодженого уявлення про
сутність економічної безпеки стало менше хви-
лювати вітчизняних економістів. Декларуєть-
ся неможливість єдиного усебічного визначен-
ня економічної безпеки, яке б характеризува-
ло це явище в усьому його різноманітті. Зазна-
чається, що різні визначення категорії "еконо-
мічна безпека" є рівноправним, додатковим
описом, ознакою поліморфності, гетероген-
ності економічного явища.

Проте вважаємо, що вироблення єдиного
підходу до визначення економічної безпеки є
одним з основоположних завдань, а не супереч-
кою про дефініції. Поняття "економічна безпе-
ка" має набути конкретного змісту. Без ефек-
тивного категоріального аналізу економічної
безпеки є неможливим як доведення до прак-
тично актуального стану механізмів її забезпе-
чення, так і саме її досягнення. Лише отримав-
ши чітке визначення, що таке "економічна без-
пека", можна осмислено структурувати і ран-
жувати її складові. В кінцевому рахунку, лише
те, що піддається визначенню, піддається і реа-
лізації.

Аналізуючи дефініцію економічної безпеки,
що наведено у публікаціях вітчизняних нау-
ковців, передусім слід виокремити три групи
розуміння сутності зазначеного феномену: ос-
нову визначення економічної безпеки покладе-
но зазначення завдань, що мають бути досяг-
нуті [1—3]; економічна безпека ототожнюєть-
ся з таким станом економіки, який призводить
до ряду сприятливих наслідків [4; 5]; економіч-
на безпека розуміється як стійкість розшире-
ного відтворення [6; 7].

Наведемо ряд визначень, що відносяться
нами до першої групи. B. Третяк вважає, що
економічна безпека — це є стан, в якому народ
(через державу) може суверенно, без втручан-
ня і тиску ззовні, визначати шляхи і форми сво-
го економічного розвитку [3].

За визначенням Т.В. Сак, економічна безпе-
ка є надійною і забезпеченою всіма необхідни-
ми засобами держави захищеність національ-
них інтересів у сфері економіки від внутрішніх
і зовнішніх загроз, економічних і прямих мате-
ріальних збитків [2].

У цілому у визначеннях першої групи про-
стежується зміщення акценту з того, що треба

зробити на те, для чого це треба робити, що, на
нашу думку, призводить до підміни конкретно-
го абстрактним. Крім того, більшість вітчизня-
них дослідників зазначеної проблематики, ви-
значаючи сутність безпеки терміном "економі-
чна", намагаються розробляти механізми і ре-
комендації, конкретних механізмів захисту не
давши чітке визначення що саме треба захища-
ти чи зводячи їх визначення, до забезпечення
національних інтересів. Проте захист націо-
нальних інтересів є об'єктами національної без-
пеки як спільного знаменника різних рівнів її
складових, у тому числі й економічної. При цьо-
му важливим є розуміння того, що національ-
на безпека є не лише сукупність всіх видів без-
пеки, що включаються в неї, а досягається і
підтримується тими методами, які випливають
з наявності певних видів безпеки. Відповідно,
поняття "економічна безпека" має відобража-
ти умови, за яких можлива реалізація еконо-
мічних методів захисту національних інтересів.

Таким чином для економічної безпеки по-
винен бути власний об'єкт, збереження і на-
дійне функціонування якого забезпечило б мож-
ливість реалізації відповідних методів захисту
національних інтересів. Вважаємо, що таким
об'єктом економічної безпеки є економіка
країни як механізм захисту національні інтере-
си економічними методами. Ефективний еконо-
мічний захист країни безпосередньо пов'яза-
ний зі створенням сильної і конкурентоспро-
можної економіки. Відповідно економічна без-
пека передбачає певний стан економіки.

З цієї точки зору більш функціональними
представляються визначення другої групи.
Наприклад, В. Сенчагов вважає, що "економіч-
на безпека — це такий стан економіки та інсти-
тутів влади, при якому забезпечується гаран-
тований захист національних інтересів, со-
ціально спрямований розвиток країни в ціло-
му, достатній оборонний потенціал навіть при
найбільш несприятливих умовах розвитку
внутрішніх і зовнішніх процесів" [4].

Проте в подібних визначеннях мова йде про
певний стані економіки, який призводить до
сприятливих наслідків. Крім іншого, зазнача-
ються розмиті й всеохоплюючі наслідки, що
ускладнює розуміння того, досягнуто це стан
економіки чи ні. Вважаємо, що для уточнення
цього моменту необхідним є будь-який узагаль-
нюючий критерій, що конкретизує той стан
економіки, який дає можливість вважати еко-
номічну безпеку досягнутою. Виокремлюючи
цей критерій, слід виходити з того, що в певних
випадках систему економічної безпеки можна
вважати ефективною, якщо вона в змозі нейт-
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ралізувати негативний вплив різних чинників і,
тим самим, зберегти колишній стан економіки.
Водночас, якщо зберігати існуючий економіч-
ний стан країни є недоречним, економічна без-
пека держави постає як мета, до досягнення
якої слід прагнути. Економіка, як динамічна
система, розвивається в напрямі, що залежить
від закладених у неї чинників. З цього випли-
ває, що якщо сьогодні економіка забезпечує
розширене відтворення, але в ній наявні сис-
темні загрози, то, у майбутньому вона не змо-
же його забезпечити. Таким чином, критерієм
економічної безпеки можна визнати стійкість
відтворювального процесу.

Певною мірою розуміння економічної без-
пеки як стійкості розширеного відтворення
простежується у визначеннях третьої групи.
Наприклад, В. Панько вважає, що економічна
безпека — це такий стан національної еконо-
міки, який характеризується її стійкістю, "іму-
нітетом" до впливу внутрішніх і зовнішніх фак-
торів, що порушують нормальне функціонуван-
ня процесу суспільного відтворення, підрива-
ють досягнутий рівень життя населення і тим
самим викликають підвищену соціальну напру-
женість в суспільстві, а також істотну загрозу
існуванню держави [7]. Але при співвіднесенні
поняття "економічна безпека" зі стійкістю роз-
ширеного відтворення, питання принципової
важливості полягає в тому, що стійкість роз-
ширеного відтворення повинна бути не спон-
танною, а захищеною наявністю відповідних
умов. У забезпеченні цих умов, по суті, і поля-
гає економічна безпека. Тобто економічна без-
пека — це не стільки певний стан економіки,
скільки механізм захисту сталого розвитку
економіки.

У більшості визначень (як другий, так і тре-
тьої групи) економічна безпека практично ото-
тожнюється з певним станом економіки. Про-
те розуміння економічної безпеки як аналога
певного стану економіки навряд чи є вірним,
оскільки в цьому випадку забезпечення еконо-
мічної безпеки перетворюється, по суті, у са-
моціль економічного розвитку, що перебуває в
прямій залежності від нього. За такого підхо-
ду економічна безпека з самостійної проблеми
перетворюється в певну оцінку рівня розвитку
економіки. Проте розвиток і безпека — це різні,
паралельно існуючі умови життєдіяльності си-
стеми. Безумовно, стан економіки істотно виз-
начає можливості забезпечення економічної
безпеки за рахунок поповнення ресурсної бази
її забезпечення. Проте ми вважаємо, що, швид-
ше навпаки, безпека є одним з компонентів роз-
витку. Відповідно, економічна безпека є умо-

вою сталого прогресивного розвитку економі-
ки. За такого підходу виникає можливість кон-
кретизувати відповідні розробки й більш вива-
жено розставити акценти в стратегії і механіз-
мах забезпечення економічної безпеки.

Крім іншого, незалежно від того, якого ви-
значення економічної безпеки дотримуються
науковці позиція більшості з приводу ме-
ханізмів її забезпечення орієнтована на захист
об'єкту шляхом усунення загроз. У наукових
роботах з економічної безпеки загроза є осно-
воположною точкою якщо не визначень, то всіх
подальших міркувань. А оскільки найбільш ча-
сто економічна безпека ототожнюється зі ста-
ном самої економіки, то, як правило, в робо-
тах простежується така схема: детальний
аналіз всіх сфер економіки України; за резуль-
татами аналізу наводиться докладний перелік
загроз у кожній сфері; з метою усунення загроз
ставляться завдання щодо поліпшення пара-
метрів соціально-економічного розвитку краї-
ни.

У ряді наукових робіт загрози поділяють на
зовнішні і внутрішні. До зовнішніх загроз відно-
сять, наприклад, втрату ринків збуту, сировин-
ну спрямованість економіки, залежність від
імпорту, зовнішній борг тощо. До внутрішніх
загроз відносять падіння обсягів виробництва,
зниження інвестицій, зниження рівня життя і
купівельну спроможність населення тощо.
Відповідно із зростаючого переліку загроз і з
самого підходу до визначення існуючого рівня
економічної безпеки України, який полягає в
докладному аналізі всіх сфер економіки, ви-
значаються пропоновані системи індикаторів
економічної безпеки, що розмежовують без-
печне і небезпечне функціонування економіки.
У свою чергу вважаємо, що забезпечення без-
пеки є можливим у більшій мірі не шляхом реа-
гування на фактично наявні загрози з метою
зменшити їх негативний вплив, а шляхом ство-
рення певних умов, за яких середовище фун-
кціонування системи не зможе продукувати
загрози або ймовірність їх виникнення, є вкрай
малою. Прагнення до створення таких умов,
передусім, тягне за собою необхідність зміни
сформованого підходу до розгляду системи за-
безпечення економічної безпеки України.

Сьогодні система забезпечення економічної
безпеки України розглядається як система ре-
агування на загрози національній економіці, що
виникають. Безумовно, на рівні аналітичної
роботи, покликаної оцінити існуюче положен-
ня справ в економіці, виявлення загроз є необ-
хідним. При цьому внутрішні загрози, на нашу
думку, слід розглядати як поживне середови-
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ще для зовнішніх загроз. Проте у стратегічно-
му плані важливішим є інше.

Система забезпечення економічної безпеки
України концептуально орієнтована на контр-
заходи та має оборонний характер [8]. Такий
підхід представляється явно неефективним,
оскільки, образно кажучи, зводиться до "латан-
ня дірок". Вважаємо, що така система концеп-
туально повинна бути орієнтована не на про-
тистояння загрозам, а на попередження їх ви-
никнення, на формування самого середовища
безпеки. Мова має йти не про захист, а про
цілеспрямований наполегливий вплив на сере-
довище яке продукує загрози з метою змінити
негативні для країни тенденції його розвитку,
або активізувати механізм адаптації національ-
ної економіки до особливостей її майбутньої
характеристики.

Підкреслимо, що саме в активних поперед-
жувальних діях, в недопущенні самої можли-
вості виникнення загроз полягає канва, за якої
вибудовується Стратегія національної безпеки
США. Ключовим терміном цього документа є
термін "попереджання", а сама національна
безпека в американському варіанті розумієть-
ся як відсутність загроз досягнутим цінностям
[9].

Характерним є те, що у останніх Стратегіях
національної безпеки США спостерігається
практично повна заміна поняття "національ-
ний" поняттям "глобальний". Аналіз цих стра-
тегій засвідчує, що США в своєму підході до
оцінювання загроз національній безпеці відхо-
дять від їх поділу на зовнішні й внутрішні. За
своїм змістом стратегії національної безпеки
США є симбіозом зовнішньополітичної і зов-
нішньоекономічної доктрин, але ніяк не доку-
ментом, який перераховують поточні пробле-
ми внутрішнього характеру. Більш того, гло-
бальний підхід проявляється навіть при скла-
данні переліку національних інтересів США.
Офіційна класифікація цих інтересів, яка пред-
ставлена у Стратегії національної безпеки
США 2017 р., виділяє життєво важливі інтере-
си, важливі інтереси, і гуманітарні інтереси,
пов'язані з широким спектром міжнародних
проблем [10]. "Комісія США з національної
безпеки в XXI столітті", створена Конгресом
США у 1998 р. з метою уточнення переліку за-
гроз безпеці, визначила три групи інтересів:
інтереси виживання, критично важливі й
суттєві інтереси. Проте зміст кожної групи
інтересів, по суті, залишається незмінним [11].

Таким чином, визначення чітких пріоритетів
у політиці національної безпеки США почи-
нається з самої градації інтересів. При цьому

не можна не звернути увагу, що до життєво
важливих інтересів (інтересів виживання), при
відстоюванні яких нація буде використовува-
ти усі інструменти національної могутності,
віднесені не лише захист території США, забез-
печення безпеки і економічного благополуччя
громадян і забезпечення найважливіших сис-
тем інфраструктури, а й такі глобальні інтере-
си: недопущення домінування в Європі і в дер-
жавах Азійсько-Тихоокеанського регіону дер-
жав або коаліцій ворожих США; забезпечення
власного домінування в Західній півкулі; недо-
пущення розвалу систем міжнародної торгівлі;
забезпечення доступу на ринки фінансів і дже-
рел енергії. Крім того, вважається вкрай важ-
ливим забезпечення переваги в сфері освіти,
промисловості і технологій [10].

ВИСНОВКИ
Таким чином, формування середовища без-

пеки передбачає усвідомлення того, що не за-
грози є причиною порушення економічної без-
пеки країни, оскільки їх не можна розглядати
як спонтанне явище. Більшість загроз не мо-
жуть з'явитися раптово. Їх навряд чи варто роз-
глядати і, як результат, випадкових прора-
хунків реформаторів національної економіки.
Загрози майже завжди є вторинними, вони є
наслідком певних загрозливих для вітчизняної
економіки тенденцій, що виникли як результат
суперечностей, породжених чиїмись інтереса-
ми.

У деяких вітчизняних наукових працях ви-
будовується ланцюг взаємозв'язків, що призво-
дять до збитків, а саме: безпека — небезпека —
загроза — вплив загрози — збиток. Проте за
умов об'єктивного неспівпадання інтересів, що
породжує появу протиріч такий ланцюг взає-
мозалежності логічніше вибудовувати, як інтере-
си (мета) — протиріччя — загрозливі наміри —
загроза — вплив загрози — збиток. Внаслідок
розмитих глобалізацією зовнішніх і внутрішніх
кордонів, ці протиріччя слід шукати у загаль-
ному геоекономічному просторі. Відповідно,
для чіткого уявлення про механізм запобіжних
дій проблему забезпечення економічної безпе-
ки України необхідно розглядати саме в кон-
тексті глобалізації соціально-економічних про-
цесів. На наше переконання, це не один з ас-
пектів розгляду проблеми. Це найбільш ефек-
тивний підхід до її розгляду.
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MODERN PROBLEMS OF COMPETITIVENESS OF THE STATE

У статті досліджується актуальна теоретична і практична проблема — конкурентоспроможність економіки Ук-
раїни в умовах ринкової трансформації. Нові корективи у визначенні конкурентоспроможності та факторів впливу
на неї, вносять протиріччя сучасного етапу розвитку світової економіки.

Розглянуто особливості формування конкурентної політики держави на сучасному етапі, проаналізовано тео-
ретичні засади конкурентної політики, розглянуто тенденції її формування  за умови зміни економічного, політич-
ного та соціального стану держави.

Головна увага приділяється принципам і факторам формування конкурентної політики держави в умовах рин-
кової трансформації економіки. Докладно розглядаються такі фактори підвищення конкурентоспроможності, як
якість продукції, впровадження інновацій, реалізація державної промислової політики.

The article analyzes the definition of "national competitiveness", which is a comparative characteristic of the socio-
economic situation of the state. While researching into the place of Ukraine in the global competitiveness rating, it was
concluded that Ukraine is at a low level of development according to the main economic indicators. The mechanisms of
increasing the competitive advantages of the country, the main of which are the implementation of internal reforms and
the transformation of foreign economic policy vectors, are proposed.

In the article such current theoretical and practical problem as competitiveness of Ukrainian economy under the
conditions of market transformation is being researched. Contradictions of the world economy's modern stage of
development make new adjustments into defining competitiveness and factors of influence on it.

Particularities of formation of the country's competitive policy at the present stage are considered, theoretical concepts
of competitive policy as well as the tendency of its formation on the assumption of alterations of the country's economic,
political and social state are reviewed.

 The primary focus is given to the principles and factors of formation of the country's competitive policy under the
conditions of economy market transformation. Such factors of improving competitiveness as product quality, promotion
of innovations, realization of nationalized industrial policy are being considered in depth.

On the basis of the studies, the authors concluded that a chronic backlog in ukraine in the competitive environment
in of the global markets is due to the

number of reasons:
a) the low efficiency of economic reforms, particularly at the macroeconomic level;
b) ignoring the need to gain the optimum interference of the sstate in the regulation and management of the economy;
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На початку ХХІ ст. на перше місце в масш-

табі національних економік, міжнародних еко-
номічних союзів, світового господарства вий-
шла проблема конкурентоспроможності еко-
номіки.

До недавнього часу вітчизняна економічна
наука не приділяла достатньо уваги досліджен-
ню цієї проблеми, обмежуючись оцінкою тільки
техніко-економічних параметрів продукції, її
зіставленням зі світовими аналогами. Панува-
ла думка, що український експортний потен-
ціал високий, що багато видів продукції відпо-
відають світовим аналогам.

Необхідність активізації досліджень ме-
ханізмів  підвищення конкурентоспроможності
підтверджує сучасний стан економіки України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема підвищення конкурентоспро-
можності активно обговорюється на Всесвітніх
економічних форумах, у міжнародних фінан-
сових і економічних організаціях, в парламен-
тах, урядах провідних країн світу, в наукових
та університетських кругах. Видано значну кіль-
кість наукових праць зарубіжних вчених, а са-
ме:  М. Портер, І. Ансофф, П. Друкер, П. Круг-
ман, П. Самуельсон, Дж. Стигліц, Й. Шумпетер.

Вказана проблема є об'єктом дослідження
і вітчизняних  економістів, серед них Л.Л. Ан-
тонюк [1], Л. Піддубна [2], Н.В. Якименко-Те-
рещенко [3] та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасного ста-

ну і напрямів удосконалення  конкурентоспро-
можності економіки України, передусім шля-
хом інноваційної діяльності та підвищення
якості продукції.

c) the absence of  scientifically proven state industrial policies, as well as the   system of state regulation of
competitiveness;

d) insufficient  consideration of the problem of accelerating the innovative capacity of the state;
e) the lack of necessary research quality level as a factor of competitiveness  of under economic transformation and

the paltry financing of scientific-research and  developments.

Ключові слова: конкурентоспроможність, якість продукції, інновації, конкурентна по-
літика, управління якістю, ефективність виробництва. трансформація економіки.

Key words: сompetitiveness, product quality, innovations, competitive policy, quality control,
manufacturing effectiveness, economy transformation.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Загострення конкурентної боротьби за збут

продукції, за місце на ринку спонукає усі краї-
ни на пошук нових можливостей для створен-
ня більш економічних і якісних товарів.

Високий рівень конкурентоспроможності
економіки є фундаментальною умовою інтег-
рації України у світовій економічний простір в
якості рівноправного учасника міжнародних
економічних відносин. Це одночасно є і метою,
і основою сталого економічного розвитку краї-
ни, спрямованого на підвищення суспільного
добробуту. Але у сучасний період Україна
втрачає свої позиції у рейтингу глобальної кон-
курентоспроможності, які і раніше не були ви-
сокими.

Всесвітнім економічним форумом оприлюд-
нено рейтинг країн світу за Індексом глобаль-
ної конкурентоспроможності  2017—2018 роки
(The Global Competitiveness Index), згідно з
яким Україна, посіла 81-е місце серед 137 країн
світу, покращивши свої позиції на чотири пун-
кти. За результатами аналізу визначено, що за
останні  роки позиції України мають коливан-
ня від 73-го місця у 2012 р. до  85-го місця в 2017
р. [4, с. 78].

Теорія конкуренції виходить з того, що кон-
курують не країни, а окремі виробники про-
дукції. Однак економічний успіх держави у
світовій економіці, визначається наявністю в
ній  декількох конкурентоспроможних галузей,
виробництв, фірм, корпорацій.

На основі проведених досліджень, автори
дійшли висновку, що хронічне відставання Ук-
раїни у конкурентному середовищі на світових
ринках пояснюється цілою низкою причин, се-
ред яких насамперед ігнорування концепції
"економічного етатизму", недостатня увага до
проблеми прискорення інноваційного потен-
ціалу держави, мізерне фінансування науково-
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дослідних розробок. Практична та матеріаль-
на не готовність багатьох суб'єктів господарю-
вання до технічного переоснащення підпри-
ємств, впровадження сучасних технологій та
обладнання, сучасних систем управління які-
стю та сертифікації продукції; відсутність ма-
теріальної бази для розширення асортименту
продукції, підвищення її якості, — значні ма-
теріальні витрати, що передбачені в програмах
розвитку галузей і пов'язані з потребою відпо-
відності українських стандартів, законодавчої
та нормативної бази до вимог європейських
стандартів, норм і правил.

Безперервне погіршення показників майже
всіх напрямів інноваційної діяльності являє
значну проблему для підвищення конкурентос-
проможності.

У глобальному рейтингу інновацій Україна
у 2017—2018 роках серед 137 країн з найбільш
інноваційною економікою посіла 61 місце, про-
ти 54 у 2015—2016 (серед 140 країн), та  52 у
2016—2017 (серед 138 країн) [4, с. 3].

Ми поділяємо точку зору дослідників, що
сьогодні для вирішення проблем інновації мож-
на виділити чотири основні концептуальні під-
ходи: науково-технічний; ринковий; підпри-
ємницький; інтелектуальний [5, с. 78].

Прихильники науково-технічної концепції
інноваційного розвитку одним з важливих
етапів більш складного циклу "наука-техніка-
виробництво" вважають інноваційну діяльність.

Ринкова концепція базується на пріоритет-
ності ролі інновацій у забезпеченні реалізації
ринкових можливостей підприємства та у до-
сягненні конкурентних переваг. Проте, на нашу
думку, слід зазначити, що прийняття рішення
щодо вибору інновацій для реалізації ринкових
можливостей майже неможливо відділити від
носія цих інтересів  та його суб'єктивних уяв-
лень щодо корисності нововведень.

Підприємницька концепція інноваційного
розвитку базується на поглядах Й. Шумпете-
ра, який вважав інновацію певною новою нау-
ково-організаційною комбінацією існуючих і
новітніх виробничих факторів, що мотивуєть-
ся підприємницьким духом [6, с. 23].

Інтелектуальна концепція інновацій визна-
чається орієнтацією на оцінку інтегральних
результатів впровадження нововведень, з точ-
ки зору суспільства, держави, соціальних груп.

Неоднозначна природа походження та
різноманіття нововведень, які складають осно-
ву інноваційної діяльності, обумовлює форму-
вання складної класифікаційної системи інно-
вацій. Характерна особливість цього процесу
полягає насамперед у наявності чітко вираже-

них циклічних закономірностей здійснення
процесів виникнення, відбору, сприйняття,
впровадження та всілякого поширення інно-
вацій.

Впровадження інновацій є досить коштов-
ним та ризикованим процесом, тому прийнят-
тя рішень щодо вибору інноваційного напряму
залежить від  відповідного мотиваційного ком-
плексу власників інвестиційного капіталу, який
поділяється на два основних елементи: комп-
лекс мотивів портфельних інвесторів та комп-
лекс мотивів підприємців.

Результатом сполучення зазначених фак-
торів є вибір  певного варіанту розвитку рин-
кових можливостей підвищення конкуренто-
спроможності. підприємства.

Щоб країна стала на інноваційний шлях
розвитку, необхідно активне втручання держа-
ви в сферу створення та впровадження інно-
вацій. Тому у конкурентній політиці України
слід всіляко заохочувати всіх, хто реально зай-
нятий інноваційною діяльністю. Причинами
інноваційної кризи необхідно визнати так зва-
ну політику невтручання урядових структур в
інноваційну діяльність. Сьогодні необхідне
ефективне державне прогнозування та плану-
вання науки, зростаюче вкладення коштів у
модернізація суспільного виробництва.

Важливим кроком на шляху розбудови
інноваційної економіки та інноваційної інфра-
структури стало затвердження середньостро-
кових пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності загальнодержавного рівня на
2017—2021 рр., де визначені найважливіші век-
тори високотехнологічного розвитку України
[7].

Головним завданням України в умовах ре-
формування національної економіки у глобаль-
ному економічному просторі є вивірена в галу-
зевих пріоритетах підтримка експортоорієнто-
ваних виробництв.

Конкурентоспроможність формується на
різних рівнях, але первинним є підприємство
(фірма), де в процесі виробництва товарів і по-
слуг закладаються основи їхньої якості, як го-
ловного фактора.

Дослідження показали, що головною умо-
вою конкурентоспроможності продукції вис-
тупає її якість. Саме якість товарів і послуг
формує конкурентні переваги корпорації, що
означають історично сформовані об'єктивні і
суб'єктивні умови. Доцільно звернути увагу, що
конкурентоспроможність продукції — це міра
привабливості для споживача, вона визначаєть-
ся ступенем задоволення сукупності різних
потреб.
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В економічній літературі можна зустріти
трактування конкурентоспроможності як си-
ноніма якості продукції. На нашу думку, таке
ототожнення є некоректним.

Конкурентоспроможність товару визна-
чається сукупністю тільки тих його властивос-
тей, що становлять інтерес для покупця і забез-
печують задоволення цієї потреби, а інші по-
казники, такі, як умови транспортування това-
ру, його проектування і виробництва спожива-
ча не цікавлять.

Необхідним елементом визначення рівня
якості продукції є порівняння з базою, вибір
якої є іноді досить проблематичним. Для оцін-
ки конкурентоспроможності необхідно по-
рівняти параметри аналізованого виробу і то-
вару-конкурента з рівнем, заданими запитами
і перевагами покупця, а потім порівняти отри-
мані показники.

З позиції якості можна порівнювати лише
однорідні об'єкти з огляду не тільки на їх при-
значення та області застосування, але й на основ-
ні конструктивні і технологічні особливості. З
позиції конкурентоспроможності, де за базу
приймається задоволення конкретної потреби,
можливі зіставлення і неоднорідних зразків.

Дослідження якості, виконане відповідно до
діючих нормативів, ще не дає оцінки ступеня
конкурентоспроможності продукції, що визна-
чається в процесі реалізації і не залежить від
реакції покупця.

Можна стверджувати, що для споживача
якість є обов'язковою, але недостатньою ха-
рактеристикою, для ухвалення рішення про
придбання цього товару. Конкурентоспро-
можність визначається не просто відмітними
характеристиками товару, а його привабли-
вістю для клієнта, націленого на покупку. У
цьому випадку суверенітет споживача полягає
в тому, що вирішальне слово залишається за
ним. В історії бізнесу чимало прикладів, коли
товари, що одержали найвищі оцінки експертів,
залишали байдужими споживачів.

Обумовлені сукупністю властивостей това-
ру його якість і конкурентоспроможність ви-
являються в різних сферах. Якість продукції
закладається в сфері вивчення потреб потен-
ційних споживачів, на стадії проектування і ви-
робництва і виявляється в сфері споживання, а
конкурентоспроможність продукції може бути
встановлена лише в сфері обігу.

Конкурентоспроможність — визначальна
ринкова категорія, що відбиває одну з найваж-
ливіших властивостей ринку — його конку-
рентність. При незмінних якісних характерис-
тиках виробу його конкурентоспроможність

може змінюватися в досить широких межах,
реагуючи на різні фактори, обумовлені конку-
рентним середовищем.

Резюмуючи сказане, на нашу думку, можна
запропонувати наступні визначення:

— конкурентоспроможність — властивість
об'єкта, що має визначену частку відповідного
ринку, що характеризує ступінь відповідності
техніко-функціональних, економічних харак-
теристик об'єкта вимогам споживачів, визначає
частку ринку, що належить даному об'єктові і
перешкоджає перерозподілу цього ринку на
користь інших об'єктів;

— якість продукції — сукупність властиво-
стей, що характеризують ступінь його суспіль-
ної корисності з урахуванням суспільно-необ-
хідних витрат праці на всіх стадіях відтворю-
вального циклу.

Незважаючи на визначене розходження
названих категорій, пріоритетним фактором
для конкурентоспроможності продукції є її
якість.

Ефективність політики у галузі якості про-
дукції найбільшою мірою пов'язана з тим, що
для іі вирішення необхідний комплексний
підхід. Особливу актуальність у цьому зв'язку
здобуває необхідність розробки і впроваджен-
ня систем управління якістю. Варто враховува-
ти, що економія матеріальних і трудових ре-
сурсів за рахунок високоякісної продукції до-
сягається на всіх фазах економічного відтво-
рення і може забезпечити значний економічний
ефект тільки за рахунок системного, комплек-
сного впливу на виробництво, розподіл, обмін
і споживання.

Об'єктивно повинна існувати єдина систе-
ма управління якістю, конкурентоспроможні-
стю й ефективністю виробництва. Неухильне
підвищення якості продукції та її конкурентос-
проможності — це засіб і результат інтенсифі-
кації виробництва, що з загальноекономічних
позицій сприяє підвищенню ефективності су-
спільного виробництва. Найважливішою скла-
довою дослідження системи управління якістю
є аналіз її інваріантного аспекту. І тому вели-
кого значення набуває характеристика струк-
тури системи по суб'єктах управління.

Встановлення взаємозв'язків якості, конку-
рентоспроможності й ефективності на всіх стад-
іях суспільного відтворення є головною умовою
удосконалення управління. Для орієнтації вироб-
ництва на рішення взаємозалежної проблеми
поліпшення якості продукції і її конкурентосп-
роможності необхідно враховувати як корисний
ефект від експлуатації продукції, так і сумарні
витрати на її створення і використання.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, конкурентне суперництво є

одним з найважливіших механізмів гнучкого
саморегулювання розширеного суспільного
виробництва.

 Підвищення конкурентоспроможності є
процесом комплексного впливу системи взає-
мозалежних заходів економічного і організа-
ційно-технічного характеру.

Потенціалом для підвищення конкуренто-
спроможності економіки України є якість про-
дукції. Тільки продукція  високого рівня якості
здатна забезпечити конкурентоспроможність
вітчизняних підприємств як на внутрішньому,
так і на зовнішніх ринках.

Якість і конкурентоспроможність є взаємо-
пов'язаними характеристиками продукції, що
у сукупності визначають конкурентні перева-
ги її виробника на національному і світовому
ринках. Підвищенню їх рівня буде сприяти ком-
плексна система управління якістю і конкурен-
тоспроможністю продукції, впровадження
якої українськими підприємствами дозволить
ефективно адаптуватися до  вимог сучасного
світогосподарського процесу.

Однак варто враховувати, що на конку-
рентоспроможність впливають також і інші
фактори, пріоритетність яких залежить від
рівня соціально-економічного розвитку краї-
ни, характеристик ринків, на яких реалізуєть-
ся продукція, особливостей конкретних по-
треб.

Перспективи подальших досліджень у даній
сфері пов'язані із дослідженням проблем гар-
монізації конкурентної політики з  економіч-
ною політикою  держави.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Характерні соціально-економічні, демо-

графічні та природно-кліматичні особливості
розвитку Херсонської області обумовлюють
нові нюанси під час вивчення проблем зайня-
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У статті проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку ситуації на ринку праці у Херсонській області. За
статистичними даними окреслено вплив негативних тенденцій в сфері ринку праці на економічну безпеку. Акценто-
вано увагу на значний розрив між показниками зареєстрованого безробіття і показниками відповідно до методолог-
ічної оцінки МОП та на проблеми ринку праці,  зумовлені наявністю величезних масштабів тіньової зайнятості. В
дослідженні актуалізується необхідність аналізу динаміки процесів сукупного ринку праці, що передбачає враху-
вання та оцінку як характеристик безробіття та наслідків, які воно справляє на суспільний розвиток, так і з'ясування
ключових проблем у зайнятості населення, які в сучасних умовах перешкоджають реалізації стратегічних цілей еко-
номічного розвитку України та виступають загрозами щодо безпеки людського розвитку.

The article has been analyzed contemporary state and tendencies of development of situation on labor market in
Kherson region. According to the statistical facts it is enveloped the influence of negative tendencies in the sphere of
labor market on economic safety. Peculiarity of labor market in the region is a serious gap between indicators of registered
unemployment and indicators according to the methodological assessment of IWO. Thus, exceeding of quantity of a real
unemployment that is determined according to the methodology of IWO, is over quantity of registered unemployment
for the period from 2013 to 2017 hovers at around 3,3—5 times that is very threatening phenomenon on labor market.

Peculiarity of the mentioned period is the fact that starting with 2014 it can be observed predominance of discharges
concerning economic reasons over discharged to his/her own desire and agreement of sides and as a result at the end of
2017 these indicators were accordingly 37,6%, 25,5%.

During the last five years the quantity of economically active population in a general was shortened from 524,6
thousand persons to 497,2 thousand persons (27,4 thousand persons), general reduction of employment of population
was 38 thousand persons or 2,5%. It is necessary to mark that while reduction of general quantity of employed for the
period from 2013 to 2017 on 2,5 %, reduction was very negative phenomenon of employed in the sphere of industry
almost at 7,8%, that threatened with development of a region on the base of realization of potential of innovative model,
able to produce highly technological and competitiveness goods on the world market.

According to the data of a State service of statistics in 2017 in a whole the quantity of non-formal employed population
in Ukraine was 24,3% from the general quantity of employed, in Kherson region this indicator was — 42,1% and it took
the 4-th place.

Analysis of contemporary tendencies of labor market of Kherson region indicated on the deepening of crisis
phenomena in the sphere of unemployment and in the sphere of employment of population as well that is emphasized
mainly by negative dynamics of the main indicators of labor market that carried threats for valuable and effective usage
of labor resources, realization of a model of innovative development of our State and also they brought down guarantees
of social protection and justice in a society.

Ключові слова: ринок праці, безпека ринку праці, загрози економічної безпеці, зайнятість,
безробіття.
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тості та безробіття населення. Центральною
обставиною є й те, що, з одного боку, форму-
вання ринку праці є результатом соціально-
економічних процесів, які відбуваються в
суспільстві, а з іншого — кількісно-якісні ха-
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рактеристики ринку праці справляють беззапе-
речний вплив на динаміку цих процесів. Тому
з'ясування характерних особливостей функці-
онування ринку праці в Херсонській області на
сучасному етапі соціально-економічних транс-
формації дозволить встановити ті тенденції у
його формуванні, які чинять суттєвий негатив-
ний вплив на соціально-економічний розвиток,
а отже, несуть загрози економічній безпеці дер-
жави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідження функціону-
вання ринку праці в Україні внесли такі видатні
вітчизняні вчені: Е. Лібанова, О. Грішнова,
А. Колот, Т. Кір'ян, Л. Лісогор, І. Петрова, які
в своїх працях висвітлюють соціально-еко-
номічні проблеми зайнятості та безробіття на-
селення.

Комплексне дослідження ринку праці в кон-
тексте економічної безпеки фактично не про-
водилося. Найбільш дотичною у цій сфері є
монографія І. Гнибіденка [1], що присвячена
теорії та практиці соціальної безпеки, в якій
окремим розділом  [1, c. 214—222]  розглядаєть-
ся питання зайнятості, ринку праці та безробі-
ття. Питання, пов'язані з ризиками функціону-
вання ринку праці досліджував В. Близнюк [2,
c. 121—135]; В. Сибірцев [3]  окреслив теоре-
тичні основи ринку праці в системі економіч-
ної безпеки; Л. Баранник [4] розглянув пробле-
му безробіття в якості індикатора національ-
ної безпеки; проте недостатньо дослідженими
залишаються питання щодо вивчення впливу
проблем в сфері ринку праці на економічну без-
пеку держави з огляду на мінливість ринкової

ситуації та можливу появу у зв'язку з цим но-
вих загроз.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є визначення сучасних

тенденцій ринку праці Херсонської області
щодо з'ясування негативних тенденцій у сфері
зайнятості та безробіття населення, які здатні
нанести загрози економічній безпеці, що в по-
дальшому визначатиме засоби для їх протидії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах сьогодення ринок праці формуєть-

ся під дією негативних чинників економічної
динаміки, погіршення зовнішньоекономічної
кон'юнктури, подорожчання вартості кредит-
них ресурсів, вкрай низького платоспромож-
ного попиту населення; до того ж, до устале-
ного переліку негативних чинників, що пору-
шують дисбаланс на ринку праці України, в
останні рокі додались воєнні дії на сході нашої
держави. Поширення кризових явищ в еко-
номіці класично спричиняє різкий дисбаланс
між попитом та пропозицією робочої сили, що
призводить до неможливості її повноцінного та
якісного відтворення, посилення конкуренції,
яка в таких умовах не здатна виконувати фун-
кцію ефективного елемента ринкового механі-
зму, а набуває якостей, що призводять до вкрай
гострої напруженості на ринку праці та спри-
чиняють розбалансування всіх його складових,
посилюючи соціально-економічні загрози та
протиріччя в суспільстві.

Найважливішим індикатором, що визначає
стан ринку праці, є рівень безробіття, який до
того ж є одним з основних макроекономічних
показників. Рівень зареєстрованого безробіт-

Таблиця 1. Динаміка показників реального
(за методологією МОП) та офіційного безробіття у Херсонській області

Джерело: розраховано заданими [5].

Найменування показника 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Чисельність безробітних за 

методологією МОП, тис. осіб 

44,4 49,6 50,8 55,9 55,0 

Рівень безробіття (за 

методологією МОП), % 

8,4 9,9 10,2 11,2 11,1 

Чисельність безробітних, що 

перебували на обліку в Державній 

службі зайнятості, тис. осіб 

13,1 15,1 15,2 11,2 11,2 

Рівень зареєстрованого 

безробіття, % 

2,6 3,1 3,1 2,3 2,2 

Перевищення чисельності 

безробітних за методологією 

МОП над чисельністю 

безробітних, що перебували на 

обліку в Державній службі 

зайнятості, разів 

3,4 3,3 3,3 5,0 4,9 

Перевищення рівня безробіття за 

методологією МОП над рівнем 

зареєстрованого безробіття, п.п. 

+5,8 +6,8 +7,1 +6,2 +8,9 
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тя, що розраховується за даними Державної
служби зайнятості, не відображає в повній мірі
всієї гостроти наявних проблем на ринку праці,
пов'язаних з переважанням пропозиції праці
над попитом на неї та всіх послідуючих нега-
тивних наслідків, що витікають з цього. Більш
реальну картину щодо масштабів поширення
безробіття представляє оцінка безробіття
згідно з методологічними підходами Міжна-
родної організації праці (МОП), що відобра-
жається даними таблиці 1.

За даними таблиці 1 видно, що особливістю
ринку праці у Херсонській області є значний
розрив між показниками зареєстрованого без-
робіття та показниками відповідно до методо-
логічної оцінки МОП. Так, перевищення чи-
сельності реального безробіття, яке визна-
чається згідно з методологією МОП, над чи-
сельністю зареєстрованого безробіття в період
2013—2017 рр. коливається в межах 3,3—5,0
рази, що є надзвичайно загрозливим явищем на
ринку праці.

Рівень офіційно зареєстрованого безробіт-
тя нині у Херсонській області є досить низьким
і відповідає параметрам природного безробіт-
тя, яке, як відомо, не має загрозливого харак-
теру впливу. Проте показники зареєстровано-
го рівня безробіття у їх зіставленні з показни-
ками реального безробіття засвідчують надзви-
чайну масштабність проблем на ринку праці, а
в реальності ж держава зменшує обсяги їх ви-
рішення в рази, перекладаючи покладені на неї
соціальні зобов'язання виключно на рахунок
самих безробітних. Отже, завуальованість роз-
мірів поширеності проблем безробіття в Хер-
сонській області унеможливлює їх ефективне
вирішення взагалі, бо складається зовнішня ви-
димість відсутності критичних моментів у цій
сфері.

У Херсонській області продовжує зберіга-
тись значна відмінність в показниках безробіт-
тя за районами. Так, у той час коли кількість
зареєстрованих безробітних у Херсонській об-
ласті в цілому у 2017 р. складало 11223 осіб, спос-
терігаються значні районні відмінності вказа-
ного показника з мінімальним значенням у
Іванівському районі — 259 осіб та наближені
до цього значення у Великолепетиському
(303 осіб) та Олешківському (311 осіб) районі,
максимальна же кількість зареєстрованих без-
робітних зафіксовано у м. Херсон — 1536 осіб.
Досить високим є кількість зареєстрованих без-
робітних у Генічеському, Голопристанському
та Каховському районі. Зазначені обставини
призводять до порушення пропорцій регіональ-
ного соціально-економічного розвитку, що

збільшує нерівність між районами та сприяє
значній маятниковій трудової міграції і міграції
за кордон.

Досить важливим в аналізе проблем безро-
біття є врахування середньої тривалості пошу-
ку роботи, оскільки цей час показує перебуван-
ня людини у стані безробіття. Кожна держава
намагається запобігти поширенню довготрива-
лого безробіття, оскільки саме цей вид безро-
біття має надзвичайно загрозливі наслідки для
всіх суб'єктів соціально-трудової сфери. Дов-
готривале безробіття призводить до значних
витрат держави на соціальний захист та забез-
печення безробітних, втрати безробітними про-
фесійно-кваліфікаційних знань та вмінь, втра-
ти активності в пошуках роботи і небажання в
подальшому працювати; довготривале безро-
біття є однією з причин розшарування населен-
ня та маргіналізації його частини. У Хер-
сонській області в період 2013—2017 рр. серед-
ня тривалість пошуку роботи коливається в ме-
жах 5—6 місяців. Необхідно відмітити, що се-
ред тих, хто здійснював пошук роботи впро-
довж 12 місяців і більше, чоловіків — 16,3%,
жінок — 12,5% [5].

Щодо поширення безробіття серед населен-
ня (за методологією МОП) за причинами незай-
нятості, то варто відмітити, що у Херсонській
області в період 2013—2017 рр. переважаючи-
ми причинами незайнятості є вивільнення пра-
цівників з економічних причин та звільнення за
власним бажанням і угодою сторін, які в сукуп-
ності складають близько 70%. Особливістю
вказаного періоду є те, що починаючи з 2014 р.
спостерігається переважання звільнень з еко-
номічних причин над звільненими за власним ба-
жанням і угодою сторін, і за підсумком 2017 р.
ці показники становлять відповідно 37,6%,
25,5% [5].

На нашу думку, такий високий рівень
звільнень, що виходить з ініціативи самого пра-
цівника в умовах дефіциту робочих місць, вка-
зує на їх не конкурентоспроможність і не-
відповідність принципам гідної праці. Також
варто відмітити, що у Херсонській області є
проблема поповнення лав безробітних випуск-
никами загальноосвітніх та вищих навчальних
закладів, у 2014 р. — 14,4%, у 2017 р. — 16,4%
[5].

Аналіз безробіття за віком свідчить про те,
що у Херсонській області, найпоширенішим є
безробіття серед молоді у віці 15—24 роки, ча-
стка безробітних у цьому сегменті за показни-
ками 2017 р. становила 21,0% при тому, що в
цілому по відношенню до всіх вікових груп
рівень безробіття був зафіксований на рівні
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11,1% [5]. Отже, наведені показники відобра-
жають значні проблеми молоді щодо можливо-
стей першого працевлаштування та великий
ступень ризику для неї не знайти перше місце
роботи, тому вказані питання повинні зайняти
особливе місце серед засобів соціально-еконо-
мічної політики держави щодо вирішення про-
блем безробіття.

Навантаження зареєстрованих безробіт-
них на одну вакансію за професійними група-
ми у 2017 р. у цілому у Херсонській області
склало 24 осіб, що свідчить про значний дис-
баланс між попитом та пропозицією робочої
сили; при цьому серед такої професійної гру-
пи, як кваліфіковані робітники сільського та
лісового господарств, риборозведення та ри-
бальства зазначений показник становить 162
особи; також суттєве навантаження на ва-
кантні посади склалось серед робітників з об-
слуговування, експлуатації та контролюван-
ня за роботою технологічного устаткування,
складання устаткування та машин — 30 осіб.
Найменша напруженість на ринку праці спос-
терігається серед професіоналів — 9%, та
фахівців — 14% [5]. На нашу думку, зазначені
показники вказують на критичність ситуації в
цілому на ринку праці Херсонської області, а
окремі його сегменти перебувають у стані по-
вної руйнації.

Зростання безробіття в суспільстві нано-
сить як прями, так і непрямі негативні наслідки
для усіх учасників соціально-трудової сфери,
серед яких найсуттєвішими є:

— відсутність життєвих засобів для існуван-
ня у індивіда, що не має роботи, втрата ним ква-
ліфікації та зневіра у майбутньому;

— зменшення попиту та товари і послуги
фірм в результаті зниження платоспроможно-
го попиту, що призводить до поглиблення кри-
зи виробництва;

— збільшення державних витрат на соціаль-
ні виплати і допомоги безробітному населен-

ню, що також призводить до збільшення різно-
го роду податків та зборів;

— зростання незадовільних настроїв, ви-
ступів, страйків та злочинності в суспільстві.

Подолання проблем безробіття потребує
комплексного та систематичного підходу, що
сприятиме підвищенню рівня захищеності усіх
соціальних партнерів та найповнішій реалізації
їх економічних інтересів.

Важливе значення має досягнення критеріїв
ефективної зайнятості, що сприятиме раціона-
лізації використання людських ресурсів та їх
найповнішому залученню у сферу суспільного
виробництва. Ступень участі населення у су-
спільно-корисній діяльності та його забезпе-
ченість робочими місцями відображається су-
купністю показників економічної активності та
зайнятості населення, які в цілому засвідчують
наявність ресурсів праці в умовах добро-
вільності трудової діяльності. Дані таблиці 2
відображають негативні тенденції вказаних по-
казників, що має загрозливі наслідки для об-
ласті.

Так, лише за останні п'ять років, тобто в
період 2013—2017 років, чисельність економі-
чно активного населення в цілому у Хер-
сонській області скоротилась з 524,6 тис. осіб
до 497,2 тис. осіб, (27,4 тис. осіб); загальне ско-
рочення зайнятості населення при цьому ста-
новить 38 тис. осіб, або 2,5 %. Варто відмітити,
що при скороченні загальної чисельності зай-
нятих у Херсонській області в період 2013—
2017 рр. на 2,5%, вельми негативним явищем є
скорочення зайнятих у сфері промисловості
майже на 7,8 % [5], що загрожує розвитку об-
ласті на основі реалізації потенціалу іннова-
ційної моделі, здатної продукувати високотех-
нологічні та конкурентоспроможні товари на
світовому ринку.

Колектив науковців  [6, c. 138 — 153], до-
сліджуючи складові економічної безпеки дер-
жави виокремлює її таку складову, як "безпе-

Найменування 

показника 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Кількість 

економічно 
активного 

населення, тис. осіб 

524,6 499,8 496,6 496,9 497,2 

Рівень економічної 

активності 

населення, % 

48,8 46,7 46,6 47,0 47,3 

Кількість зайнятого 

населення, тис. осіб 

480,2 450,2 445,8 441,0 442,2 

Рівень зайнятого 

населення, % 

44,6 42,1 41,8 41,7 42,1 

Таблиця 2. Динаміка показників економічної активності та зайнятості населення
Херсонської області

Джерело: розраховано за даними [5].
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ка людського розвитку", досягнення якої по-
требує формування умов щодо безпеки зайня-
тості, під якою розуміється такий стан націо-
нальної економіки та інститутів ринку праці, за
якого забезпечується збалансованість робочої
сили та робочих місць в усіх галузях і регіонах
країни, а також є можливість своєчасно реагу-
вати на виклики з боку світових ринків праці.
Також в дослідженні наголошується, що зай-
нятість повинна забезпечувати достатній для
гідного прожиття дохід, сталий економічний
розвиток і конкурентоспроможність виробниц-
тва та країни.

Нераціональною нині є структура зайнятих
за професійно-кваліфікаційним складом, що
зумовлене досить високою часткою зайнятих,
які мають найпростіші професії (табл. 3).

Так, дані таблиці 3 свідчать, що, не зважаю-
чи на помітну тенденцію скорочення представ-
ництва найпростіших професій в структурі зай-
нятих, частка зайнятих, що володіла найпрос-
тішими професіями у 2017 р. становила 17,8%,
що засвідчує досить високий попит на неквалі-
фіковану робочу силу. Як позитивний момент,
необхідно відмітити, що в період 2013—2017 рр.
в структурі зайнятих спостерігається стабіль-
не зростання такої професійної групи, як "ро-
бітники з обслуговування, експлуатації та кон-
тролювання за роботою технологічного устат-
кування, складання устаткування та машин".

Окремого вирішення потребують проблеми
ринку праці України, зумовлені наявністю ве-
личезних масштабів тіньової зайнятості, яка
має надзвичайно негативні наслідки на еконо-
мічну безпеку держави та її соціально-еконо-
мічний розвиток  [7, c. 48—50].

За даними Державної служби статистики
[5], в 2017 р. у цілому по Україні чисельність не-
формально зайнятого населення становила
24,3% загальної кількості зайнятих, у Хер-
сонській області цей показник становить —
42,1% та посідає 4 місце після Івано-
Франківській (53,2%), Чернігівській (49,9%),
Рівненській областей (46,5%). При цьому най-
більшого поширення неформально зайнятість
набула серед молоді у віці 15—24 роки, а також
осіб передпенсійного віку. Відмічається також
той факт, що неформально зайнятими є пере-
важно особи, які мають низький рівень освіти,
і ті, хто займаються фізичною і некваліфікова-
ною працею. Найбільшого поширення нефор-
мальна зайнятість отримала в сільському, лісо-
вому та рибному господарству, а також сфері
оптової та роздрібної торгівлі і будівництва.

Особливістю сучасного етапу трансфор-
мації соціально-економічної моделі націо-
нальної економіки вказують на загострення
суперечностей між працею та капіталом,
збільшуючи нерівність у процесі розподілу до-
ходів на особисте споживання між наймани-
ми працівниками і роботодавцями, що на прак-
тиці призводить до стискання оплати праці до
рівня, нижчого за вартість робочої сили, та-
ким чином підприємці збільшують свій надпри-
буток, не бажаючи ним добровільно ділитися
[8, с. 22].

Поглиблення суперечностей між працею та
капіталом не лише загрожує принципам со-
ціальної справедливості в суспільстві, а й є дійс-
ною ознакою експлуатації робочої сили, що, на
нашу думку, варто віднести до критичних чин-
ників загроз економічній безпеці України.

Професійні групи 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Законодавці, вищі державні 

службовці, керівники, 

менеджери 

8,6 8,5 10,6 12,2 10,5 

Професіонали 6,7 7,2 6,9 7,2 6,8 

Фахівці 8,2 9,0 9,0 8,2 7,6 

Технічні службовці 5,1 5,6 5,6 4,7 5,1 

Працівники сфери торгівлі та 

послуг 

15,6 16,2 16,0 14,7 15,2 

Кваліфіковані робітники 

сільського та лісового 

господарств, риборозведення 

та рибальства  

11,5 11,0 11,9 12,5 11,5 

Кваліфіковані робітники з 

інструментом 

7,8 8,1 7,0 5,9 6,3 

Робітники з обслуговування, 

експлуатації та 

контролювання за роботою 
технологічного 

устаткування, складання 

устаткування та машин 

17,9 16,0 14,7 17,2 19,1 

Найпростіші професії 18,5 18,3 18,1 17,3 17,8 

Таблиця 3. Структура зайнятих у Херсонської області за професійними групами

Джерело: розраховано за даними [5].
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ВИСНОВКИ
Аналіз сучасних тенденцій ринку праці Хер-

сонської області вказує на поглиблення кризо-
вих явищ як у сфері безробіття, так і у сфері зай-
нятості населення, що виражається переважно
негативною динамікою основних показників
ринку праці, які несуть загрози для повноцінно-
го та ефективного використання ресурсів праці,
реалізації моделі інноваційного розвитку нашої
держави, а також знижують гарантії соціальної
захищеності та справедливості в суспільстві.
Таким чином, результати проведеного дослід-
ження в подальшому слугуватимуть основою
для вироблення засобів щодо посилення захи-
щеності ринку праці Херсонської області від усіх
можливих загроз з метою підвищення рівня її
економічної безпеки.
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A SET OF CRITERIA FOR THE MARKETING DEFINITION OF THE SUITABILITY OF A BANK'S
FINANCIAL ASSETS FOR SECURITIZATION

Сек'юритизація, безумовно, стає одним з основних джерел фінансування для компаній і банківських установ у
всьому світі. Європейські країни змагаються у створенні найбільш сприятливих законодавчих умов для здійснення
угод сек'юритизації. Незважаючи на динамічний розвиток сек'юритизації, її базові принципи, цілі та структурні еле-
менти залишаються незмінними.

Статтю присвячено розгляду властивостей фінансових активів, які роблять їх придатними для сек'юритизації.
Доведено, всі активи поділяються на дві загальні групи: реальні активи, з яких можна отримувати вигоди, володіючи
ними або використовуючи їх певний час, і фінансові активи, що мають цінність у тій мірі, в якій вони є контрактними
претензіями на економічні вигоди від використання реальних активів.

Розглянуто основні властивості фінансових активів, які роблять активи придатними або непридатними на роль
збереження вартості. Зокрема до властивостей слід віднести: придатність до тривалого використання, вироблення та
подільність.

Визначено набір критеріїв, які повинні відобразити всі найважливіші характеристики фінансових активів, що
сек'юритизуються, за допомогою алгоритму вивчення фінансових активів на предмет придатності для сек'юрити-
зації за обов'язковими та бажаними характеристиками.

Охарактеризовано окремі види фінансових активів, що обертаються на ринку банківських послуг, придатних
для сек'юритизації, а також виявлено окремі вимоги, що висуваються до фінансових активів, які планується викори-
стовувати для проведення сек'юритизації.

Доведено, існування деяких потоків платежів, що породжуються фінансовими активами, та їх прямий зв'язок з
виплатами, які отримують інвестори, складають важливий конструктивний елемент сек'юритизації активів. Тому
маркетингова оцінка, відбір активів і формування пулу, який буде генерувати необхідний потік платежів для обслу-
говування цінних паперів, може вважатися основною фазою сек'юритизації активів.

The article is devoted to the consideration of the properties of financial assets that make them suitable for
securitization. It is proved that all assets are divided into two general groups: real assets which you can benefit from,
owning or using them for a certain time and financial assets with value to the extent that they are contractual claims for
the economic benefits of using real assets.

Securitization, of course, is becoming one of the main sources of financing for companies and banking institutions
around the world. European countries are competing to create the most favorable legal framework for securitization
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Банківські установи на ринку банківських

послуг відповідно до нормативних актів отри-
мують певні види інформації, на підставі яких
повинні визначити доцільність або придатність
конкретного фінансового активу. Ця інформа-
ція, як правило, включає фінансове становище
клієнта (наприклад, регулярний дохід, активи),
а також його інвестиційні цілі (види послуг,
характер, обсяг і періодичність операцій тощо).

Глобальна фінансова криза суттєво зміни-
ла підходи до оцінки фінансових інновацій, які
мали місце останні 10 років. Однією з таких
неоднозначних інновацій є сек'юритизація, що
є специфічним механізмом фінансування та
передбачає перетворення неліквідних активів у
цінні папери. Зважаючи на переваги, які умож-
ливлюються в разі використання сек'юрити-
зації в банківській практиці, обов'язкові до-
слідження та бажані характеристики придат-
ності фінансових активів вітчизняних банків
для сек'юритизації [1].

У цілому вимоги придатності є більш конк-
ретними, і засоби правового захисту з більшою
ймовірністю будуть конкретно запропоновані
регуляторами цінних паперів або тими, хто має
дозвіл на ведення бізнесу. Наприклад, сектор
цінних паперів, особливо в США, приносить
найбільшу кількість примусових дій і накладає
найширші санкції. Проте наглядові органи та-
кож здійснюють нагляд за дотриманням фірма-
ми стандартів придатності за допомогою їх пе-
ревірок і наглядових процесів або інших нагля-
дових і корегувальних підходів. Це особливо
відноситься до банківського і страхового сек-
тору.

transactions. Despite the dynamic development of securitization, its basic principles, goals and structural elements remain
unchanged.

The main properties of financial assets that make assets suitable or unsuitable for the role of cost saving are considered.
In particular the properties should include: suitability for long-term use, elaboration and divisibility.

A set of criteria has been identified that should reflect all the most important characteristics of securitized financial
assets by using an algorithm for the study of financial assets for the purpose of securitization by obligatory and desirable
characteristics.

Certain types of financial assets rotating in the market of banking services suitable for securitization are described,
as well as certain requirements for financial assets that are intended to be used for securitization are identified.

It has been proved that the existence of some flows of payments generated by financial assets and their direct
connection with payments received by investors constitute an important constructive element of asset securitization.
Therefore, a market valuation, asset selection and pool formation that will generate the required flow of payments for
servicing securities can be considered as the main phase of securitization of assets.

Ключові слова: банк, сек'юритизація, реальні активи, фінансові активи, придатність, за-
безпечення, однорідність активів, цінні папери, потік платежів, дострокове погашення.

Key words: bank, securitization, real assets, financial assets, suitability, security, homogeneity
of assets, securities, flow of payments, early repayment.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аспекти маркетингових досліджень та оцін-
ки ефективності маркетингу в банках, що освіт-
лені в статті, присвятили вивченню такі вітчиз-
няні і зарубіжні вчені, як Бернет Дж., Моріарті
С. [2], Дубовик О.В., Бойко С.М., Вознюк М.А.,
Гірченко Т.Д. [3], Армстронг Г., Котлер Ф. Сон-
дерс Дж., Вонг В. [4], Лютий І.А. [5], Нікітін
А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. [6],
Спіцин І.А., Спіцин Я.А. [7], Хершген Х. [8] та
ін. Їх наукові розробки включили теоретичний
і практичний аспект проблематики. Але, при
цьому, вчені обмежено розкрили інноваційний
елемент.

Вагомий внесок у розвиток теоретичних та
практичних знань щодо функціонування та
розвитку сек'юритизації зробили такі зару-
біжні вчені: Айленбергер Г. [9], Бэр, Х.П. [10],
Девідсон Е., Сандерс Е. [11], Фабоцці Ф. [12],
Оль Х. [13]. В Україні за останні роки також
підвищився інтерес багатьох вчених до питань
сек'юритизації, а саме: Кравчук І.С., Юхимчук
В.Д. [14], Васильченко З.М. [15], Ткаченко Н.М.
[16] та інші.

Не зважаючи на значну кількість наукових
праць присвячених інноваційно-інвестиційним
аспектам банківської діяльності та використан-
ню сек'юритизації українськими банками на
міжнародному ринку, обмаль досліджень про-
блеми визначення придатності фінансових
активів з позиції маркетингової оцінки. Потре-
бують обгрунтуванню та розвитку питання
формування критеріїв для маркетингового виз-
начення придатності фінансових активів з ура-
хуванням інноваційного сегменту.
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ключовою метою дослідження є маркетин-

гове визначення перспектив застосування се-
к'юритизації в діяльності банків та аналіз відпо-
відності придатності фінансових активів, якими
вони володіють, загально визначеним вимогам.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Збереження приймають форму різноманіт-

них активів, що створюють багатство домогос-
подарств. Активи — це все те матеріальне і не-
матеріальне, що дозволяє створювати вартість
і приносить їх власникам додатний дохід. До-
ведено, всі активи поділяються на дві загальні
групи [17]:

— реальні активи — земля, корисні копали-
ни, товарно-матеріальні запаси тощо. В системі
національних рахунків, реальні активи — це
"активи, що функціонують в якості збережен-
ня вартості … та з яких можна отримувати ви-
годи, володіючи ними або використовуючи їх
певний час". Людський капітал не є реальним
активом;

— фінансові активи — це активи, що мають
цінність в тій мірі, в якій вони є контрактними
претензіями на економічні вигоди від викорис-
тання реальних активів. До них відносять: го-
тівка; банківські вклади; цінні папери, крім
акцій; кредити; монетарне золото тощо.

Властивості активів роблять активи придат-
ними або непридатними на роль сховища вар-
тості. Якщо властивості будь-якого активу такі,
що він володіє корисністю, то фізичні особи,
які максимізують корисність свого майна, ма-
ють його купувати. Розглянемо основні влас-
тивості фінансових активів [18, с. 19—22].

1. Придатність до тривалого використання.
Саме тривалий термін корисної служби фінан-
сових активів пов'язує невизначене майбутнє з
теперішнім та минулим. Термін корисної служ-
би цінних паперів змінюється від декількох днів
до нескінченості.

2. Вироблення. Фінансові активи не можна
виробити так, як виробляють промислову про-
дукцію, використовуючи працю у приватному
секторі. Тому їх називають невиробленими, а
реальні активи — виробленими. В класичній
економічній теорії тільки вироблені активи ма-
ють корисність, і кожний, хто максимізує ко-
рисність, має тримати свої заощадження у ви-
роблених товарах тривалого користування.

3. Подільність. Подільністю володіють тіль-
ки фінансові активи, вона додає активу ліквід-
ності, оскільки залучає до торгівлі багатьох
фізичних осіб, спроможних купувати тільки
дрібні частки цілого.

Виходячи з вищенаведеного, спостерігаємо
перевагу фінансових активів над реальними
активами в ролі ліквідної форми заощаджень.

Викладена інформація надає можливість
перейти до ключової мети дослідження з по-
зиції маркетингового оцінення придатності
фінансових активів банку для сек'юритизації.
У пошуках відповіді на питання про те, які акти-
ви в принципі придатні для сек'юритизації, в
літературі і на практиці можна зустріти багато
не цілком точних і дуже загальних міркувань.

Автор поділяє наукову позицію Х.П. Бера
стосовно того, що ознаки придатності активів
до сек'юритизації можна поділити на дві гру-
пи: обов'язкові та бажані. Перша група охоп-
лює властивості, без яких здійснення сек'юри-
тизації активів в принципі є неможливим з вра-
хуванням діючих правил регулювання та тех-
нічних труднощів. Друга група містить такі ха-
рактеристики, відсутність яких хоч і не пере-
шкоджає здійсненню сек'юритизації, проте
значною мірою ускладнює реалізацію угоди й
істотно підвищує її вартість [10, с. 180]. Анало-
гічну думку висловлюють науковці Н.І. Версаль
та В.П. Кирій щодо поділу характеристик при-
датності фінансових активів до сек'юритизації
[1, с. 46]. Розглянемо обов'язкові характерис-
тики (рис. 1).
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Рис. 1. Алгоритм вивчення фінансових активів на предмет придатності для сек'юритизації за
обов'язковими характеристиками

Джерело: складено на основі [10].
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Досягнення розумної відповідності вхідно-
го й вихідного потоків платежів за строками та
обсягами можливе, якщо активи генерують
потік платежів з визначеною періодичністю. В
залежності від виду активів названі якості або
притаманні активам із самого початку, або по-
винні бути спеціальним чином сконструйовані
шляхом адекватного вибору структури угоди.
На додаток до проблем, що виникають при роз-
ходженні платіжних потоків, існує складність
узгодження їх строковості. Торгові вимоги,
наприклад, у залежності від умов угоди можуть
виконуватись протягом 30, 60 або 90 днів. Щодо
вимог до кредитних карток у вітчизняній прак-
тиці є досить тривалими і мають терміновість
до 3 років.

Окрім обчислення потоку платежів наступ-
ною необхідною характеристикою є його оці-
нення і прогнозованість. Першим шляхом та
основою прогнозу майбутнього потоку пла-
тежів є конкретне знання історичної поведін-
ки активів. Грунтуючись на аналізі історичних
даних, на наступному кроці отримують стати-
стичні показники за допомогою програвання
різних сценаріїв. Отже, вдається виявити го-
ловні фактори впливу, локалізувати проблемні
області та оцінити ступінь впливу певних об-
ставин на поведінку активів. Далі перейдемо до
розгляду бажаних характеристик (рис. 2).

За результатами проведених досліджень
автором було встановлено той факт, що при
сек'юритизації активів мова зазвичай йде про
дуже великі обсяги фінансування. Умова знач-
ного обсягу угоди пояснюється високими опе-

раційними витратами (Up Front Costs) і витра-
тами на поточне управління та спостереження.
Для того, щоб покрити ці витрати, необхідна
"економія на масштабі" [10, с. 192—193].

Висока концентрація боржників в окремих
секторах економіки або велика частка певних
боржників в пулі активів може негативно по-
значатися на частоті дефолтів. За такої концен-
трації ймовірність неповернення кредитів і за-
гальний ризик портфеля можуть помітно зро-
сти в результаті зовнішніх впливів, наприклад,
зміни кон'юнктури, землетрусів або безробіт-
тя. Чим вище якість вимог і, відповідно,
надійність структури, тим простіше і дешевше
проведення сек'юритизації активів. Найчасті-
ше такої першокласної надійності досягають-
ся, використовуючи в якості покриття ABS-
кредити, забезпечені заставою нерухомості
(іпотекою). Однак вимоги, яким властива висо-
ка частота невиконання і невизначеність май-
бутнього потоку платежів, не виключають
можливість проведення сек'юритизації. У разі,
якщо задіяні адекватні механізми зниження
кредитних ризиків, цілком допустимо сек'юри-
тизувати непершокласні вимоги.

Важливою характеристикою активів є на-
явність досить великого спреду між процент-
ними платежами боржників (Cash In-Flows) і
купонними виплатами з цінних паперів (Cash
Out-Flows). В ідеальному випадку ця процент-
на різниця повинна бути такою, щоб, крім за-
доволення вимог інвесторів, надати в розпоряд-
ження оригінатору маржу, достатню для по-
криття неплатежів і всіх трансакційних витрат.
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Джерело: складено на основі [10].

Рис. 2. Алгоритм вивчення фінансових активів на предмет придатності для сек'юритизації
за бажаними характеристиками
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До того ж, до виплат інвесторам слід додати
витрати на оплату послуг обслуговуючої ком-
панії (Servicer), витрати на юридичних консуль-
тантів, винагороду забезпечувача (Credit
Enhancer) і рейтинговим агентствам.

Для того, щоб захистити інвесторів під час
реалізації прав з забезпечення вимог, вилучен-
ня активів гарантується за допомогою так зва-
ної забезпечувальної (фідуциарної) поступки.
Завдяки такій поступці, здійснюваної з метою
забезпечення виконання зобов'язань перед
інвесторами, всі права власності щодо майна
передаються третій стороні, яка в свою чергу
має право розпоряджатися ним лише при на-
станні певних обставин.

Іншим обмежувачем при проведенні опе-
рацій може стати відсутність стандартної доку-
ментації на права вимоги (надходження). Недо-
статня стандартизація кредитної документації
суттєво ускладнює проведення операції. Зокре-
ма, через відмінності договорів, які передбача-
ють різні умови платежу, в пулі може виникну-
ти нерівномірність платежів, яка або безпосе-
редньо збільшує витрати на залучення фінансу-
вання, оскільки інвестори, приймаючи додаткові
ризики, потребують за це премії, або побічно
підвищить витрати, тому що зробить необхідним
включення додаткових механізмів підвищення
надійності цінних паперів (Credit Enhancement),
які компенсують зазначені нерівномірності і
пов'язані з ними ризики. Створення потоку пла-
тежів з однаковими і передбачуваними характе-
ристиками вимагає до того ж певної міри одно-
рідності активів. Вона може бути досягнута най-
простішим способом, якщо мова йде про од-
норідні вимоги. Наприклад, важко собі уявити
поєднання в одному пулі іпотечних вимог і над-
ходжень по кредитних картках через відмінності
їх терміновості і платіжних характеристик.

Як правило, до фінансових активів, які пла-
нується використовувати для проведення се-
к'юритизації, висуваються дуже високі вимо-
ги. Хоча теоретично майже будь-які активи мо-
жуть бути сек'юритизовано, з практичної точ-
ки зору окремі категорії активів не дуже підхо-
дять для цих цілей.

Завершуючи розгляд характеристик акти-
вів, придатних для сек'юритизації, слід сказа-
ти, що будь-який актив, який юридично і тех-
нічно може бути поступлений і при цьому ге-
нерує досить добре прогнозований потік пла-
тежів, може бути використаний в якості забез-
печення (Collateral). Однак, враховуючи склад-
ність структурування та економічні міркуван-
ня, найчастіше за все використовуються акти-
ви, які:

— є однорідними, стандартизованими, що
оцінюються та обертаються на ринку;

— є в обсягах, що перевищують "критичну
масу";

— відрізняються високою кредитною якіс-
тю, в ідеальному випадку, і, відповідно, низь-
ким ризиком неплатежу.

ВИСНОВКИ
Таким чином, враховуючи вищевикладене в

межах обраної проблеми, автори дійшли ряд
висновків. Для того, щоб визначити придатність
фінансових активів для профілю інвесторів,
кожна установа на свою власну відповідальність
має, по-перше, розрахувати конкретну методо-
логію збору інформації від інвесторів, яка вва-
жається необхідною визначення інвестиційно-
го профілю інвесторів; по-друге, встановити за-
ходи, які необхідно вжити, якщо установа вва-
жає, що інформація є незадовільною для визна-
чення інвестиційного профілю інвесторів, або
якщо інвестор вирішує не надавати таку інфор-
мацію; по-третє, обгрунтувати конкретну пол-
ітику, призначену для адаптації фінансових ак-
тивів до інвестиційного профілю; по-четверте,
створити критерій для моніторингу розподілу
кожного інвестора і, коли це необхідно, онови-
ти інформацію, щоб інвестиційний профіль
фінансових активів став придатним для нових
обставини, що впливають на інвесторів; по-п'я-
те, встановити правила, які регулюють зберіган-
ня інформації, а також конфіденційність правил
розкриття інформації, яка вимагається.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринок біоенергетики стрімко розви-

вається за рахунок встановлення "зелено-
го тарифу", проте невизначеність діючої
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RESTRUCTURING RENEWABLE ENERGY IN UKRAINE BY A GREEN TARIFF

Ринок біоенергетики є системою відносин, що виникають між учасниками під час здійснення купівлі-продажу
біомаси, різних видів біопалива, а також електричної енергії та теплової енергії, що вироблена з біомаси або біопа-
лива. Групою об'єктів державного регулювання ринку біоенергетики є суб'єкти економічної діяльності, що виробля-
ють електричну та/або теплову енергію з використанням біомаси або біопалива. Суб'єкти господарювання, що ви-
роблять електричну енергію з біомаси або деяких видів біопалива мають право отримати "зелений" тариф. Державне
регулювання ринку біоенергетики здійснюється в основному за допомогою системи законів та підзаконних норма-
тивно-правових актів, проте інші форми права в Україні, як правило, застосовуються обмежено. Стимулювання роз-
витку зеленого тарифу здійснюється лише за допомогою вдосконалення механізму державного регулювання ринку
біоенергетики через застосування таких інструментів, як закони та підзаконні нормативно-правові акти, якими вста-
новлюються вимоги та правила для всіх учасників.

Today, alternative energy is becoming one of the key sectors of the world economy, since renewable energy sources
are not only a way of reducing carbon energy dependence, but can be a real competitive advantage for those countries
that can effectively use them. The need to switch to the use of renewable energy sources every year becomes more and
more relevant. The bioenergy market is a system of relations between participants in the sale and purchase of biomass,
different types of biofuels, as well as biomass and biofuels for electricity and heat. The group of objects of state regulation
of the bioenergy market is the subjects of economic activity, producing electric and / or thermal energy using biomass or
biofuel. Entrepreneurs who produce electricity from biomass or certain types of biofuels have the right to get a "green"
tariff. Irregularity of tariffs. The "Green" tariff in Ukraine is quite high, which hinders the process of development of
alternative energy.

The domestic energy consumption market generated by the use of alternative technologies is not sufficiently
developed. Price policy in the alternative energy market requires a well-balanced approach, including with the
development of short-term and long-term forecasts for the development of alternative energy production capacities,
assessment of real needs of the domestic market and opportunities for its export. The cost of production of alternative
energy sources so far exceeds the cost of traditional energy and fuel. State regulation of the bioenergy market is carried
out mainly through a system of laws and bylaws, however, other forms of law in Ukraine, as a rule, apply restrictively.
Stimulating the development of the green tariff is carried out only through the improvement of the mechanism of state
regulation of the bioenergy market through the use of such instruments as laws and regulations, which set requirements
and rules for all participants.

Ключові слова: державне регулювання, зелений тариф, ринок, механізм, біоенергетика.
Key words: government regulation, green tariff, market, mechanism, bioenergy.

системи "зеленого" тарифу зараз є основ-
ним чинником, що стримує потенційних ін-
весторів в українську альтернативну енер-
гетику.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розвиток державного ре-
гулювання ринку біоенергетики, зробили
вітчизняні вчені, серед яких: Г. Гелетуха, Т. Же-
лєзна, М. Талавиря, О. Макарчук, В. Савчук,
Г. Калетнік, В. Потапенко, В. Дубровін та ін.
Проте, незважаючи на значну кількість публі-
кацій, кількість дискусійних питань не змен-
шується, особливо в частині державного регу-
лювання ринку біоенергетики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Об'єктами державного регулювання ринку

біоенергетики є суб'єкти економічної діяль-
ності, що виробляють електричну або теплову
енергію з використанням біомаси та біопали-
ва. Відповідно до Закону України "Про ринок
електричної енергії" [2], виробництво елект-
ричної енергії здійснюється за умови отриман-
ня відповідної ліцензії, яка видається НКРЕКП.
Суб'єкти господарювання, що вироблять елек-
тричну енергію з біомаси або деяких видів біо-
палива мають право отримати "зелений" тариф.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про аль-
тернативні джерела енергії", "зелений" тариф —
це спеціальний тариф, який встановлюється
НКРЕКП, за яким закуповується електрична
енергія, вироблена на об'єктах електроенерге-
тики, зокрема на введених в експлуатацію чер-
гах будівництва електричних станцій (пускових

комплексах) та з альтернативних джерел
енергії.

"Зелений" тариф для суб'єктів господарю-
вання, які виробляють електричну енергію з
біомаси, встановлюється на рівні роздрібного
тарифу для споживачів другого класу напруги
на січень 2009 року, помноженого на кое-
фіцієнт "зеленого" тарифу для електричної
енергії, виробленої з біомаси. Коефіцієнти "зе-
леного" тарифу для електричної енергії, вироб-
леної з використанням біомаси та біогазу, ви-
значаються Законом України "Про альтерна-
тивні джерела енергії" та встановлюються на
однаковому рівні, ці дослідження висвітлено в
таблиці 1.

Отже, для установок електроенергетики,
що вводяться у експлуатацію з 1 липня 2015 ро-
ку і до 31 грудня 2019 року, застосовується ко-
ефіцієнт 2,30. "Зелений тариф" розраховуєть-
ся наступним чином (у євро): роздрібний тариф
для споживачів другого класу напруги на січень
2009 року, що становить 0,05385 Євро/кВт·год
множиться на коефіцієнт 2,30. Таким чином,
"зелений" тариф на електроенергію, виробле-
ну з біомаси чи біогазу, розрахований відпові-
дно до Закону, на сьогодні складає 0,124 Євро/
кВт·год. Слід зазначити, що такий розмір "зе-
леного" тарифу є одним з найнижчих в Європі
(табл. 2). Хоча, як правило, в країнах ЄС, розмір
"зеленого" тарифу коливається залежно від
потужності установки, на якій здійснюється
виробництво електричної енергії.

Розмір "зеленого" тарифу, що встановле-
ний на рівні Закону України "Про альтерна-
тивні джерела енергії", щокварталу перерахо-
вується НКРЕКП для кожного суб'єкта гос-
подарювання, у національну валюту за се-
реднім офіційним валютним курсом Націо-
нального банку України за останніх 30 кален-
дарних днів, що передують даті засідання
НКРЕКП. Відповідно, розмір "зеленого" тари-
фу у гривні змінюється щоквартально, адже
він залежить від офіційного курсу гривні до
євро, "зелений" тариф встановлюється до
1 січня 2030 року.

Категорії об’єктів 

електроенергетики, для 

яких застосовується 
«зелений» тариф 

Коефіцієнт «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію 

по 31.03.2013 

включно 

з 01.04.2013 

по 31.12. 

2014 

з 01.01.2015 по 

30.06.2015 

з 01.07.2015 

по 31.12.2015 

з 01.01.2016 

по 31.12.2016 

з 01.01.2017 

по 31.12. 

2019 

з 01.01.2020 по 

31.12.2024 

з 01.01.2025 по 

31.12.2029 

для електроенергії, 
виробленої з біомаси 

2,30 2,30 2,07 2,30 2,07 1,84 

для електроенергії, 

виробленої з біогазу 

- 2,30 2,07 2,30 2,07 1,84 

 

Таблиця 1. Коефіцієнт "зеленого" тарифу для об'єктів, що виробляють електроенергію
з біомаси та біогазу

Джерело: укладено за матеріалами [1].

 Країна ЄС Євро/кВт·год 

1. Швейцарія 0,261 - 0,163 

2. Болгарія 0,248 - 0,2042 

3. Італія 0,246 - 0,15 

4. Австрія 0,22 - 0,105 

5. Греція 0,198 - 0,135 

 

Таблиця 2. Країни ЄС, що мають найвищі
"зелені" тарифи на електроенергію,

вироблену з біомаси

Джерело: укладено за матеріалами [1].
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В Україні суб'єкти господарювання, що ви-
робляють електричну енергію з альтернативних
джерел, можуть також отримати надбавку за
дотримання на відповідних об'єктах визначено-
го рівня використання обладнання українсько-
го виробництва. Надбавка до "зеленого" тари-
фу за дотримання рівня використання облад-
нання українського виробництва встанов-
люється та підлягає застосуванню на весь строк
дії "зеленого" тарифу та є фіксованою у ви-
значених відсотках доплатою до "зеленого" та-
рифу, пропорційною до рівня використання
суб'єктом господарювання на відповідному
об'єкті електроенергетики обладнання украї-
нського виробництва (табл. 3).

Порядок визначення рівня використання
обладнання українського виробництва на
об'єктах електроенергетики та встановлення
відповідної надбавки до "зеленого" тарифу за-
тверджений Постановою НКРЕКП від 10 груд-

ня 2015 року № 2932 [2]. Зокрема такий рівень
визначається як сума відповідних питомих
відсоткових показників елементів обладнання.
Наприклад, на об'єктах електроенергетики, у
тому числі введених в експлуатацію чергах бу-
дівництва електричних станцій (пускових ком-
плексах), які виробляють електричну енергію
з біогазу питомі відсоткові показники еле-
ментів обладнання становлять (табл. 4):

Незважаючи на можливість отримання над-
бавки до "зеленого" тарифу, встановлена по-
тужність об'єктів електроенергетики, що ви-
робляють електричну енергію з біомаси та біо-
газу, порівняно зі встановленою потужністю
об'єктів електроенергетики на інших відновлю-
ваних джерелах енергії, є незначною (табл. 5).
Це вказує на те, що поточний рівень стимулю-
вання виробництва електроенергії з біомаси та
біогазу є недостатнім і потребує вдосконален-
ня.

Розмір надбавки до «зеленого» 

тарифу, % 

Рівень використання обладнання 

українського виробництва, % 

5 30 та більше, але менше 50 

10 50 та більше 

Таблиця 3. Порядок визначення розміру надбавки до "зеленого" тарифу

Джерело: укладено за матеріалами [3].

Елементи обладнання 

Питомий 

відсотковий 
показник, % 

Металоконструкції/залізобетонні/сталеві 
конструкції, з яких побудований генератор 

газу (газгольдер/реактор анаеробного 

зброджування/газифікатор і т.п.) 

35 

Міксери підготовки та подачі біомаси і 

двигуни до них 

10 

Газові компресори/газодувки 5 

Обладнання для фільтрування або очищення 

газів 

15 

Когенераційні установки (модулі)/ 

електрогенераторні установки з поршневим 

двигуном з іскровим запалюванням 

35 

Разом по об’єкту 100 

Таблиця 4. Питомі відсоткові показники елементів обладнання для об'єктів
електроенергетики, які виробляють електричну енергію з біогазу

Джерело: укладено за матеріалами [3].

Об'єкти 
ВДЕ 

Встановлена 

потужність, 
МВт 

2009 рік 

Встановлена 

потужність, 
МВт 

на 

01.04.2017 р. 

Встановлена 

потужність, 
МВт 

на 1.04.2018 р. 

ВЕС 76 437,7 512,2 

СЕС  590,9 841,4 

Біомаса  38,7 43,8 

Біогаз  24 40,6 

Таблиця 5. Ріст встановленої потужності об'єктів ВДЕ за час дії "зеленого" тарифу

Джерело: укладено за матеріалами [1].
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Вдосконалення державного регулювання
використання "зеленого" тарифу може поля-
гати у встановленні різних рівнів "зеленого"
тарифу для електричної енергії, виробленої з
використанням біомаси і біогазу, залежно від
потужності установки, на якій здійснюється
виробництво електроенергії. Крім того, як
видно з табл. 1 коефіцієнт "зеленого" тарифу
для об'єктів, що виробляють електроенергію
з біомаси та біогазу, буде знижено з 1 січня
2020 року до рівня 2,07, а з 1 січня 2025 року
до рівня 1,84. Таке зниження може взагалі зу-
пинити будівництво нових об'єктів електрое-
нергетики на біомасі та біогазі через те, що
вартість технологій виробництва електрое-
нергії з біомаси та біогазу не мають тенден-
цію до зниження, а вартість сировини постійно
збільшується. Відповідно, варто залишити ко-
ефіцієнт "зеленого" тарифу для об'єктів елек-
троенергетики на біомасі та біогазі незмінним
до 2030 року.

Відповідно до Закону України "Про тепло-
постачання" [4], державна політика у сфері
теплопостачання передбачає пріоритетний
розвиток використання нетрадиційних і по-
новлювальних джерел енергії при виробництві
теплової та електричної енергії, у тому числі
енергії сонця, вітру, біогазу, геотермальних
вод, відходів виробництва. Виробництво теп-
лової енергії підлягає ліцензуванню. Згідно з
Ліцензійними умовами провадження госпо-
дарської діяльності з виробництва теплової
енергії, що затверджені Постановою НКРЕКП
від 22 березня 2017 року № 308 [3], ліцензу-
вання діяльності з виробництва теплової
енергії з використанням альтернативних дже-
рел енергії здійснюють обласні та Київська
міська державні адміністрації. Крім того, якщо
альтернативні джерела енергії використову-
ються на теплоелектроцентралях, теплоелек-
тростанціях, і когенераційних установках,
ліцензування здійснює НКРЕКП.

Тарифи на теплову енергію, що вироб-
ляється з використанням альтернативних
джерел енергії, також встановлюються різни-
ми органами. Зокрема, якщо ліцензування
здійснюється державними адміністраціями,
то тарифи встановлюються органами місце-
вого самоврядування. Якщо діяльність з ви-
робництва теплової енергії ліцензується
НКРЕКП, то відповідно НКРЕКП і встанов-
лює тарифи на теплову енергію, вироблену з
альтернативних джерел. Порядок встанов-
лення таких тарифів визначається статтею 20
Закону України "Про теплопостачання".
Цією статтею передбачено, що тарифи на теп-

лову енергію для суб'єктів господарювання,
що здійснюють її виробництво на установках
з використанням альтернативних джерел
енергії, включаючи теплоелектроцентралі,
теплоелектростанції та когенераційні уста-
новки, для потреб установ та організацій, що
фінансуються з державного чи місцевого
бюджету, а також для потреб населення вста-
новлюються на рівні 90 відсотків діючого для
суб'єкта господарювання тарифу на теплову
енергію, вироблену з використанням природ-
ного газу, для потреб відповідної категорії
споживачів. У разі ж відсутності для суб'єкта
господарювання встановленого тарифу на
теплову енергію, вироблену з використанням
природного газу, для потреб установ та
організацій, що фінансуються з державного
чи місцевого бюджету, а також для потреб
населення тарифи на теплову енергію вста-
новлюються на рівні 90 відсотків середньоз-
важеного тарифу на теплову енергію, вироб-
лену з використанням природного газу, для
потреб відповідної категорії споживачів.
Отже, на рівні Закону визначено, що тариф
на теплову енергію, що виробляється з вико-
ристанням альтернативних джерел енергії, є
на 10 відсотків нижчим, ніж аналогічний та-
риф на теплову енергію, що виробляється з
використанням природного газу.

Розрахунок середньозважених тарифів на
теплову енергію, вироблену з використанням
природного газу, для потреб населення, уста-
нов та організацій, що фінансуються з держав-
ного чи місцевого бюджету, здійснюється за
адміністративно-територіальними одиницями
Держенерго-ефективності, у порядку, вста-
новленому Кабінетом Міністрів України. Для
здійснення такого розрахунку НКРЕКП та
органи місцевого самоврядування щокварта-
лу, до 10 числа останнього місяця кожного
кварталу, надають Держенергоефективності,
необхідну інформацію. Держенергоефектив-
ності у свою чергу, щокварталу, до 25 числа
останнього місяця кожного кварталу, розра-
ховує та оприлюднює середньозважені тари-
фи на теплову енергію, вироблену з викорис-
танням природного газу, для потреб населен-
ня, установ та організацій, що фінансуються
з державного чи місцевого бюджету, а також
тарифи на транспортування та постачання
теплової енергії. Порядок розрахунку серед-
ньозважених тарифів на теплову енергію, ви-
роблену з використанням природного газу,
для потреб населення, установ та організацій,
що фінансуються з державного чи місцевого
бюджету, її транспортування та постачання,
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затверджений Постановою Кабінету Міністрів
України від 6 вересня 2017 року № 679 [3, 5].
Держенергоефективності відповідно до зазна-
ченої Постанови, 26 березня 2018 року опуб-
лікувало середньозважені тарифи на теплову
енергію, зокрема, для установ та організацій,
що фінансуються з державного чи місцевого
бюджетів, вони коливаються в середньому від
1500 до 1700 грн/Гкал (без ПДВ) [5]. Зазначе-
ний рівень тарифу є достатнім для покриття
всіх витрат, що необхідні для здійснення ви-
робництва теплової енергії з використанням
біомаси.

Зокрема для встановлення тарифу на теп-
лову енергію суб'єкти господарювання, пода-
ють уповноваженому органу заяву із зазна-
ченням розміру тарифу, що ними самостійно
розраховується відповідно до частини чет-
вертої та/або п'ятої статті 20 Закону Украї-
ни "Про теплопостачання". Якщо ж уповно-
важений орган протягом 30 календарних днів
з дня надходження заяви не встановлює роз-
рахований розмір тарифу, або не надає вмо-
тивовану відмову у його встановленні, вва-
жається, що суб'єкту господарювання, що
здійснює виробництво теплової енергії на
установках з використанням альтернативних
джерел енергії, включаючи теплоелектроцен-
тралі, теплоелектростанції та когенераційні
установки, встановлено розмір тарифу, роз-
рахований таким суб'єктом господарювання
та поданий у заяві. У цій нормі реалізований
так званий принцип "мовчазної" згоди. Для
суб'єктів господарювання застосування цьо-
го принципу є надзвичайно важливим, адже
він дає змогу швидко встановлювати тариф
після зміни середньозважених тарифів, у
разі, якщо орган місцевого самоврядування
чи НКРЕКП з будь-яких причин не встанов-
лює суб'єкту визначений законом розмір та-
рифу.

Наступним основним елементом механізму
державного регулювання ринку біоенергетики
є спосіб такого регулювання, а саме система
правового регулювання ринку біоенергетики.
Нормативно-правове регулювання — це регла-
ментація загальних суспільних відносин право-
вими нормами, закріпленими в нормативно-
правових актах, нормативно-правових догово-
рах та інших формах права, які (норми) розра-
ховані на багаторазове застосування за наяв-
ності передбачених ними обставин. Обсяг су-
спільних відносин, на які поширюється норма-
тивно-правове регулювання, є кількісно невиз-
наченим; коло осіб не окреслене персонально;
часові межі дії норм чітко не встановлені [7].

Основу нормативно-правового регулювання
становить система законів та підзаконних нор-
мативно-правових актів, інші форми права, в
Україні, як правило, застосовуються обмеже-
но.

Отже, державне регулювання ринку біо-
енергетики здійснюється в основному за до-
помогою системи законів та підзаконних нор-
мативно-правових актів. Ринок біоенергетики
являє собою систему відносин, що виникають
між учасниками під час здійснення купівлі-
продажу біомаси, різних видів біопалива, а
також електричної енергії або теплової
енергії, що вироблена з біомаси або біопали-
ва. Порядок здійснення купівлі-продажу біо-
маси та біопалива в першу чергу регулюється
загальними нормами Цивільного кодексу Ук-
раїни [9] та Господарського кодексу України
[8]. Відповідно до ст. 655 Цивільного Кодексу
України, за договором купівлі-продажу одна
сторона (продавець) передає або зобов'я-
зується передати майно (товар) у власність
другій стороні (покупцеві), а покупець прий-
має або зобов'язується прийняти майно (то-
вар) і сплатити за нього певну грошову суму.
За Господарським Кодексом України, ана-
логічні відносини між сторонами можуть ре-
гулюватися договором поставки, за яким одна
сторона — постачальник зобов'язується пере-
дати (поставити) у зумовлені строки (строк)
другій стороні — покупцеві товар (товари), а
покупець зобов'язується прийняти вказаний
товар (товари) і сплатити за нього певну гро-
шову суму.

Крім того, особливості відносин, що вини-
кають на ринку біоенергетики, регулюються
також Законом України "Про альтернативні
види палива". Відповідно до ст. 8 цього Зако-
ну, суб'єкти господарювання, що використо-
вують різні технології виробництва біологіч-
них видів палива, мають рівні права на доступ
до ринку біологічних видів палива. Ця норма
не має значного регулюючого впливу, однак,
встановлює загальний принцип рівності для
всіх виробників біопалива на здійснення його
купівлі-продажу.

Під час здійснення купівлі-продажу біома-
си та біопалива важливе значення має його
якість. Відповідно до ст. 11 Закону України
"Про альтернативні види палива", у сфері аль-
тернативних видів палива здійснюється стан-
дартизація, метою якої є встановлення комп-
лексу норм, правил, вимог, показників щодо
технології виробництва (видобутку) та спожи-
вання цих видів палива, їх якості, екологічної
безпеки, безпеки для здоров'я і праці людей, а
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стандарти, якими встановлюються вимоги
щодо якості альтернативних видів палива, по-
винні забезпечувати ефективне та економічне
використання енергетичного потенціалу пали-
ва.

ВИСНОВКИ
Отже, стимулювання зеленої енергетики

на досліджуваному ринку свідчить зростаю-
чий інтерес до галузі, особливо зі сторони іно-
земних інвесторів. Якщо заявлені на сьогодні
планові потужності будуть побудовані та пра-
цюватимуть за існуючим "зеленим" тарифом,
то ринок може не витримати фінансового на-
вантаження. Для того, щоб не ставити під заг-
розу розвиток галузі, необхідно не зволікати
з запровадженням тендерного механізму для
великих проектів сонячної та вітрової енерге-
тики, а нова система стане запорукою стало-
го розвитку та сприятиме виконанню міжна-
родних зобов'язань України щодо зростання
частки відновлюваних джерел в енергобалансі
країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічний аналіз як найважливіша скла-

дова економічної науки і практики, у вирі-
шальній мірі визначає достовірність та надій-

УДК 657:338

С. І. Самайчук,
к. е. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічних дисциплін,
ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.55

S. Samaichuk,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department
of General Economics, SHEI "Kherson State Agrarian University", Kherson
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У статті обгрунтовано важливість економічного аналізу та необхідність удосконалення його методичних засад в
динамічних умовах розвитку сільськогосподарських підприємств. Встановлено, що підвищення економічної ефек-
тивності діяльності сільськогосподарських підприємств, насамперед, залежить від обгрунтування раціональних па-
раметрів їхнього функціонування та розвитку, запровадження інтенсивних технологій агропромислового виробниц-
тва, інновацій в управлінні та організації агробізнесу. У процесі оцінки ефективності діяльності сільськогосподарсь-
ких підприємств згідно із сучасною статистичною методологією визначено відповідні показники. Наголошено на не-
обхідності встановлення, оцінки та аналізу прибутку й дохідності як основних показників їх економічної ефектив-
ності. Обгрунтовано ознаки дієвості результатів аналітичної роботи для визначення ефективної організації та мето-
дики економічного аналізу ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств. Визначено доцільність по-
силення в методології та методиці аналізу соціальної складової як відображаючої соціальну направленість сучасної
ринкової економіки. А також запропоновано на основі проведення аналізу основні напрями забезпечення збільшен-
ня обсягів та підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції.

The article substantiates the importance of economic analysis and the need to improve its methodological principles
in the dynamic conditions of agricultural enterprises. It is determined that economic analysis is a powerful tool in
optimizing their accounting, tax, financial-investment, credit, marketing and social policies. It allows him to rationalize
resources, revenue and expenditures, gain and retain competitive advantages, provide financial and economic stability
and competitive development. It has been established that increasing the economic efficiency of agricultural enterprises
depends, first of all, on the rationale of rational parameters of their functioning and development, introduction of intensive
technologies of agroindustrial production, innovations in the management and organization of agribusiness. In the process
of assessing the efficiency of agricultural enterprises in accordance with the current statistical methodology, appropriate
indicators are determined. It was emphasized on the need to establish, evaluate and analyze profit and profit as the main
indicators of their economic efficiency. It is determined that the content of the analysis consists in obtaining on the basis
of the data plan, accounting, reporting of analytical information on the state and results of the enterprise and its divisions,
the magnitude, nature and causes of deviations in the activities of the objects, which helps in making managerial decisions
and provides proper work agricultural enterprises. The signs of effectiveness of the results of analytical work for the
effective organization and methods of economic analysis of the efficiency of agricultural enterprises activity are
substantiated. The expediency of strengthening in the methodology and method of analysis of the social component as a
reflective social orientation of the modern market economy is determined. The ways of carrying out of analytical work
for increase of efficiency of production of agricultural production are allocated. Also, on the basis of the analysis, the
main directions of ensuring the increase of volumes and improving the efficiency of agricultural production are proposed.
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ність висновків, які робляться у відношенні ста-
ну, перспектив розвитку та ефективності діяль-
ності суб'єктів господарювання різного рівня.
Сучасний стан економічного аналізу характе-
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ризує його як досить розроблену в теоретич-
ному і методологічному плані науку. Методи-
ки аналізу, створені в попередні періоди, адап-
туються до нових умов господарювання. Про-
те аналітична наука постійно перебуває в стані
розвитку, що визначається об'єктивними при-
чинами, пов'язаними зі значними змістовними
й структурними змінами в економіці (розши-
ренням самостійності господарюючих суб'єктів
у здійсненні бізнесової діяльності, зміщенням
пріоритетів у бік інтересів їх власників, соціаль-
ного підприємництва тощо).

За таких обставин вимагають уточнення,
доповнення та імплементації в господарські ме-
ханізми розроблені в попередні періоди мето-
дики аналізу використання економічного по-
тенціалу аграрних підприємств, їх фінансової
стійкості; ефективності виробництва продукції,
її собівартості, дохідності, конкурентоспро-
можності, соціологізації й екологізації агро-
бізнесу загалом. Усе це набуває особливої ак-
туальності в умовах обмеженості та зменшен-
ня продуктивності ресурсів, дефіциту джерел
фінансування, періодичних фінансових криз,
автоматизації виробничих процесів, скорочен-
ня зайнятості, характерних для сучасного ета-
пу розвитку економіки країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Науковці, які займаються економічним ана-
лізом, постійно приділяють увагу методичному
забезпеченню та пропонують шляхи його удос-
коналення. Дослідження, проведені Білик М.С.,
Бутком А.Д., Загороднім А.Г., Івахненком В.М.,
Кіндрацькою Г.І., Поповичем П.Я., Мнихом Є.В,
Сопком В.В., Чумаченком М.Г. та іншими нау-
ковцями, достатньо повно висвітлюють мето-
дологію господарського аналізу. В розвиток
методичних засад аналізу тих або інших ас-
пектів діяльності сільськогосподарських під-
приємств, їх ресурсів, у т.ч. трудових, соціаль-
ної відповідальності значний внесок зробили
Долинський В.П., Ігнатенко М.М., Ковальчук М.І.,
Мармуль Л., Петренко В., Савчук В.К., Рома-
нюк І.А., Царенко О.М. Не применшуючи ва-
гомість всіх теоретико-методологічних і мето-
дичних напрацювань, слід констатувати, що
існуючі на сьогодні інформаційні запити з боку
як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів ви-
магають суттєвої модернізації діючих методик
аналізу.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування нових аспек-

тів здійснення й удосконалення інструментів,

механізмів, структури економічного аналізу
діяльності сільськогосподарських підприємств
та поглиблення методики оцінки їх ефектив-
ності.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Економічна діяльність у системі управлін-

ня підприємствами, зокрема, сільськогоспо-
дарськими, передбачає не тільки висвітлення
фактів господарського життя, але і вираження
звітних показників у натуральному і вартісно-
му вимірниках для подальшого прогнозування
й планування [1, с. 167]. Сільськогосподарське
виробництво потребує чіткого розподілу ви-
трат і врахування особливостей виробництва.
Основним завданням, яке постає перед мето-
дикою проведення економічного аналізу, є ви-
значення результативності функціонування
сільського господарства.

Водночас вагомі результати діяльності
значною мірою залежать від організаційно-
економічних внутрішніх чинників, які потребу-
ють фахового вирішення низки проблем на
підприємствах. Аграрний сектор економіки за
останні десятиріччя характеризується значни-
ми диспропорціями в аграрному виробництві —
поєднанням дрібних та крупних формувань,
нерівномірними змінами рівнів продуктивності
й обсягів виробництва в різних аграрних галу-
зях, постійним зростанням собівартості про-
дукції і витрат [2, с. 69]. Результатом цих про-
цесів є збитковість основних галузей сільсько-
го господарства, особливо тваринництва у
більшості аграрних підприємств.

Підвищення економічної ефективності
діяльності сільськогосподарських підприємств,
насамперед, залежить від обгрунтування ра-
ціональних параметрів їхнього функціонуван-
ня та розвитку, запровадження інтенсивних
технологій агропромислового виробництва,
інновацій в управлінні та організації агробізне-
су. Як вказує І.А. Романюк, це також збільшен-
ня продуктивності праці й зайнятості, зростан-
ня людського капіталу й поліпшення рівня ви-
користання трудоресурсного потенціалу, соці-
ального захисту працівників і сільських жителів
загалом [3, с. 61].

До цього слід додати необхідність здійснен-
ня моніторингу та маркетингу аграрної діяль-
ності, впровадження органічного виробництва
й надсучасних технологій за умов посилення їх
екологізації. На думку М. Ігнатенка, еконо-
мічну діяльність сільськогосподарських під-
приємств також повинна супроводжувати їх
соціальна відповідальність. Вона означає тур-
боту про розвиток персоналу, якість продукції,
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екологію довкілля й організацію сільських те-
риторій, підвищення продуктивності й ресур-
созбереження, боротьбу з корупцією й тіньо-
вою економікою [4, с. 196].

Все це зумовлює необхідність застосуван-
ня модернізації економічної оцінки, діагности-
ки й аналізу діяльності сільськогосподарських
підприємств. Сьогодні економічний аналіз стає
вагомим інструментом в оптимізації їх обліко-
вої, податкової, фінансово-інвестиційної, кре-
дитної, маркетингової й соціальної політики.
Саме він дозволяє раціоналізувати ресурси,
надходження й видатки, набути й зберегти кон-
курентні переваги, забезпечити фінансово-еко-
номічну стійкість й конкурентоспроможний
розвиток.

Разом з тим, сформований практичний дос-
від свідчить про те, що можливості економіч-
ного аналізу для вирішення даних проблем по-
вною мірою не реалізуються на багатьох під-
приємствах [5, с. 311]. У сучасних ринкових
умовах аграрний бізнес досить швидко й успі-
шно розвивається і стає затребуваним серед
споживачів сільськогосподарської продукції.
Для того, щоб досягти високих результатів
отримання прибутку, зберегти якість продукції
й оптимізувати виробництво, потрібно знайти
доцільне співвідношення між засобами і пред-
метами праці, трудовими ресурсами, активами
на засадах врахування природних і ринкових
особливостей сільськогосподарського вироб-
ництва.

Серед основних економічних критеріїв
ефективності діяльності сільськогосподарсь-
кого підприємства, як і будь якого господарю-
ючого суб'єкта, є прибуток [6, с. 475]. Завдяки
прибутку, одержаного від порівняння доходів
з витратами, і ефективності як результату їх
зіставлення, визначають фінансовий стан
підприємств і зацікавленість власників у госпо-
дарській діяльності та відповідно в створенні
доданої вартості для подальшого розвитку.
Тому застосування адекватних інструментів
оцінки ефективності діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств стає дедалі актуальні-
шим.

Основним механізмом реалізації цієї мети
на сьогодні є статистико-економічне дослід-
ження показників господарської діяльності
аграрних формувань, визначення рівня витрат
і доходів та моделювання їх оптимального
співвідношення, тобто досягнення умов при-
буткової діяльності. Тут найважливішим пи-
танням є правильно оцінити фактичний їх
рівень, передбачити майбутні тенденції пове-
дінки та віднайти ефективні бізнесові й управ-

лінські рішення в умовах невизначеності [7, с.
357].

У процесі оцінки ефективності діяльності
сільськогосподарських підприємств згідно су-
часної статистичної методології вважаємо за
необхідне визначати наступні показники:

— залучення й використання ресурсів та їх
продуктивність, екологічні показники й інди-
катори;

— натуральні показники обсягів виробниц-
тва, переробки й реалізації сільськогоспо-
дарської продукції;

— величина, структура й динаміка витрат на
виробництво продукції;

— повна собівартість, прибуток та чистий
дохід від реалізації продукції;

— рівень рентабельності (збитковості) тих
або інших видів діяльності, фінансові резуль-
тати, інновації та інвестиції;

— види й структура соціальної відповідаль-
ності, фінансові джерела й витрати здійснен-
ня, вплив на імідж і ділову репутацію.

Слід врахувати і те, що для досягнення
більшої об'єктивності розрахунків показників
обчислення доцільно здійснювати за період не
менше 3 років, за видами продукції, організа-
ційно-правовими формами господарювання та
регіонами розміщення [8, с. 67]. Здійснюючи
економічну оцінку основних параметрів гос-
подарювання аграрних підприємств, виникає
потреба розробки концептуального підходу
до визначення змісту показників і методів їх
побудови за інформаційними ресурсами звіт-
ності.

На наш погляд, він повинен базуватися на
синтезі комплексного вивчення показників
діяльності сільськогосподарських підприємств
України як важливої складової вітчизняної
економічної системи. При цьому основним зав-
дання його реалізації є розробка методології
економічної діагностики на основі об'єктивних
інформаційних ресурсів обліку і звітності та їх
оцінки.

Як зазначають Л.О. Мармуль та В.С. Пет-
ренко, в умовах ринкової нестабільності, висо-
кої конкуренції, впливу природних ресурсів і
умов на виробництво й сільськогосподарську
продукцію, ризиків невизначеності саме аналіз
є важливим елементом управління [9, с. 44].
Основним показником, який характеризує
фінансовий стан підприємства, є собівартість
продукції як рослинництва, так і тваринницт-
ва. На нашу думку, аналіз собівартості про-
дукції необхідно розпочинати з вивчення ди-
наміки загальної суми витрат загалом та за
структурними елементами. Таким чином, за-
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безпечується оцінювання матеріало-, трудо- і
фондомісткості й енергоємності з метою
підвищення продуктивності здійснюваних вит-
рат.

Загалом аналіз ситуації в аграрних під-
приємствах різної галузевої спеціалізації за
останні роки показує, що у кожній із галузей
витрати змінюються по-різному. В залежності
від технологічних особливостей вирощування
сільськогосподарських культур і виробницт-
ва тваринницької продукції прослідковується
різна їх строкатість за елементами. На вияв-
лені зміни впливає низка чинників [10, с. 489].
Серед них можна виділити такі: обсяг вироб-
ництва, структура видів продукції, рівень
змінних витрат на одиницю продукції, величи-
на постійних витрат.

Економічний аналіз — це комплексне гли-
боке вивчення роботи підприємств, їх підроз-
ділів та інших господарських формувань для
об'єктивної оцінки її результатів і виявлення
можливостей дальшого підвищення ефектив-
ності господарювання Економічний аналіз важ-
ливий на будь-якому етапі процесу управлінсь-
ких рішень. Варто підкреслити, що інформація
необхідна на всіх стадіях розроблення, реалі-
зації і виконання рішень, оскільки вона прита-
манна будь-якому етапу управлінського проце-
су, насамперед, вона потрібна на стадії страте-
гічного управління [11, с. 174]. Для визначення
ефективної організації та методики економіч-
ного аналізу ефективності діяльності сільсько-

господарських підприємств доцільно визначи-
ти ознаки дієвості результатів аналітичної ро-
боти (табл. 1).

Як бачимо з таблиці 1, є низка як позитив-
них так і негативних аспектів під час проведен-
ня аналітичної роботи сільськогосподарсько-
го підприємства. Тому можна виділити такі
шляхи проведення аналітичної роботи для
підвищення ефективності виробництва
сільськогосподарської продукції, як: аналіз
рівня інтенсифікації виробництва й екологіч-
них наслідків; аналіз інноваційних технологій
вирощування сільськогосподарських культур й
утримання тварин; аналіз матеріально-техніч-
ного забезпечення й управління; аналіз соціаль-
ної відповідальності й соціальний менеджмент
[12, с. 241].

Основними напрямами забезпечення
збільшення обсягів та підвищення ефектив-
ності виробництва сільськогосподарської про-
дукції на основі проведення аналізу є пол-
іпшення її якості та підвищення окупності вит-
рат, а також удосконалення системи земле-
робства, пошук шляхів зниження енерговит-
рат, впровадження ефективних ресурсозбер-
ігаючих технологій вирощування сільськогос-
подарських культур та утримання тварин. З
іншої сторони, це аналіз аграрних ринків, їх
динаміки, співвідношення попиту й пропо-
зиції, конкуренції й конкурентоспроможності
аграрних підприємств та потенціалу їх розвит-
ку на перспективу.

Таблиця 1. Ознаки дієвості результатів аналізу діяльності сільськогосподарських
підприємств

Джерело: розроблено автором з використанням [6].

Виконавці Позитивні Негативні 

Внутрішні аналітики:  

– керівник  

– керівники підрозділів  

– бухгалтер  

– економіст  

– фінансист  

– плановик  

– маркетолог 

1. Бажання наростити 

прибутковість діяльності. 

2. Бажання залучити 

інвестований капітал. 

3. Бажання розвитку виробничої 

та соціальної інфраструктури.  

4. Економічний розвиток. 

5. Збільшення рівня споживчих 

витрат. 

6) Достовірність та дієвість 

результатів дослідження 

1. Недостатній рівень 

кваліфікації аналітиків  

2. Низький рівень оплати праці  

3. Недієвість або відсутність 

мотиваційних факторів  

4. Недостовірність або 

недостатність зовнішніх 

джерел інформації 

Зовнішні аналітики:  

– спеціалісти 

банківських, фінансових 

установ, страхових 

компаній  

– партнери по бізнесу  

– конкуренти  

– аудитори  

– акціонери, пайовики  

– представники органів 

влади 

– інвестори 

1. Бажання вкласти капітал 

Вдосконалення партнерських 

відносин Реалізація 

інвестиційних проектів. 

2. Реалізація інтеграційних 

зв’язків. 

3. Вдосконалення ринкових 

відносин. 

4. Підвищення рівня ділової 

активності  

1. Недостовірність інформації.  

2. Недостатній рівень 

кваліфікації персоналу. 

3. Відсутність комплексності, 

системності дослідження. 

4. Обмеженість можливостей 

внутрішнього ринку 
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ВИСНОВКИ
Отже, в управлінні сільськогосподарським

виробництвом економічний аналіз є не-
від'ємним складником для оцінки ефективності
діяльності. Зміст аналізу полягає в отриманні
на основі даних плану, обліку, звітності аналі-
тичної інформації щодо стану і результатів
діяльності підприємства та його підрозділів,
величини, характеру і причин відхилень у діяль-
ності об'єктів, що допомагає у прийнятті управ-
лінських рішень та забезпечує належну робо-
ту сільськогосподарських підприємства.

Література:
1. Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу:

підручник. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т,
2005. — 411 с.

2. Царенко О.М. Економічний аналіз діяль-
ності підприємств агропромислового комплек-
су: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. — Суми: ВТП
"Унівеститетська книга", 2006. — 240 с.

3. Романюк І.А. Нові чинники та концепції
здійснення інтенсифікації сільського господарства.
Вісник Бердянського університету менеджменту і
бізнесу. — 2016. — № 4 (36). — С. 60—63.

4. Ігнатенко М.М. Стратегії та механізми
управління розвитком соціальної відповідаль-
ності суб'єктів господарювання аграрної сфе-
ри економіки: монографія. — Херсон: Айлант,
2015. — 470 с.

5. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній
А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика:
підручник. Львів: "Магнолія Плюс", 2006. — 428 с.

6. Попович П.Я. Економічний аналіз діяль-
ності суб'єктів господарювання: підручник. —
К.: Знання, 2008. — 630 с.

7. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності
підприємства: підручник. — К.: КНТЕУ, 2008.
513 с.

8. Долинський В.П. Аналіз господарської
діяльності сільськогосподарських підприємств.
— К.: ІАЕ НААН, 2003. — 258 с.

9. Мармуль Л.О., Петренко В.С. Стратегіч-
не позиціонування підприємств з іноземними
інвестиціями в аграрній сфері економіки.
Вісник Бердянського університету менеджмен-
ту і бізнесу. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В.,
— 2017. — № 4 (40). — С. 43—48.

10. Купалова Г.І. Теорія економічного ана-
лізу: навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — 639 с.

11. Ковальчук М.І. Економічний аналіз
діяльності підприємств АПК: підручник. — К.:
КНЕУ, 2005. — 390 с.

12. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сіль-
ськогосподарських підприємств: навч. посіб. —
К.: КНЕУ, 2004. — 365 с.

References:
1. Butko, A.D. (2005), Teoriya ekonomichnoho

analizu [Тheory of economic analysis], Kyyiv. nats.
torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.

2. Tsarenko, O.M. (2006), Ekonomichnyy
analiz diyalnosti pidpryyemstv ahropromys-
lovoho kompleksu [Economic analysis of ac-
tivity of enterprises of the agro-industrial
complex], VTP "Univestytet·ska knyha", Sumy,
Ukraine.

3. Romanyuk, I.A. (2016), "New factors and
concepts for intensifying agriculture", Visnyk
Berdyanskoho universytetu menedzhmentu i
biznesu, vol. 4 (36), pp. 60—63.

4. Ihnatenko, M.M. (2015), Stratehiyi ta
mekhanizmy upravlinnya rozvytkom sotsialnoyi
vidpovidalnosti subyektiv hospodaryuvannya
ahrarnoyi sfery ekonomiky [Strategies and
mechanisms for managing the development of
social responsibility of economic entities of the
agrarian sector of the economy], Aylant, Kherson,
Ukraine.

5. Kindratska, H.I. Bilyk, M.S. and Zahorodniy,
A.H. (2006), Ekonomichnyy analiz: teoriya i
praktyka [Economic analysis: theory and
practice], Mahnoliya Plyus, Lviv, Ukraine.

6. Popovych, P.YA. (2008), Ekonomichnyy
analiz diyalnosti subyektiv hospodaryuvannya
[Economic analysis of business entities], Znannya,
Kyiv, Ukraine.

7. Mnykh, Yе.V. (2008), Ekonomichnyy
analiz diyalnosti pidpryyemstva [Economic
analysis of enterprise activity], KNTEU, Kyiv,
Ukraine.

8. Dolynskyy, V.P. (2003), Analiz hospo-
darskoyi diyalnosti silskohospodarskykh pid-
pryyemstv [Analysis of economic activity of
agricultural enterprises], IAE NAAN, Kyiv,
Ukraine.

9. Marmul, L.O. and Petrenko, V.S. (2017),
"Strategic positioning of enterprises with foreign
investments in the agrarian sector of the economy".
Visnyk Berdyanskoho universytetu menedzh-
mentu i biznesu, vol. 4 (40), pp. 43—48.

10. Kupalova, H.I. (2008), Teoriya
ekonomichnoho analizu [The theory of economic
analysis], Znannya, Kyiv, Ukraine.

11. Kovalchuk, M.I. (2005), Ekonomichnyy
analiz diyalnosti pidpryyemstv APK [Economic
analysis of the enterprises of the agroindustrial
complex], KNEU, Kyiv, Ukraine.

12. Lakhtionova, L.A. (2004), Finansovyy
analiz silskohospodarskykh pidpryyemstv
[Financial analysis of agricultural enterprises],
KNEU, Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 25.03.2019 р.



60
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 7, 2019

УДК 330.35

М. О. Дергалюк,
к. е. н., асистент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний
університет України, "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ
ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ТЕХНІКОЮ

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.60

MANAGEMENT OF ECONOMIC POTENTIAL OF AGRICULTURAL TRADE ENTERPRISES

M. Dergalyuk,
PhD in Economics, Assistant Professor of Economics and Entrepreneurship Department,
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

У статті розглядаються особливості управління економічним потенціалом підприємств торгівлі сільськогоспо-
дарською технікою. Проведене дослідження економічного потенціалу дає можливість стверджувати, що його необ-
хідно розглядати як систему із складовими елементами (виробничої, кадрової, фінансової, інноваційної, маркетин-
гової), якій притаманні закономірності, властивості функціонування системи, а саме: динамічність, еластичність,
інертність, стабільність та синергійність. Як і будь-якій іншій системі економічному потенціалу підприємства прита-
манні горизонтальні та вертикальні взаємозв'язки та відносини, що виникають між її складовими елементами в сис-
темі та за її межами. Під управлінням економічним потенціалом підприємств торгівлі сільськогосподарською техні-
кою, на наш погляд, необхідно вбачати розроблення на основі системного підходу обгрунтованої концепції форму-
вання, використання та нарощення економічного потенціалу підприємства відповідно до поставленої мети та цілей
функціонування підприємства із урахуванням впливу екзогенних та ендогенних факторів. Для підприємств, що
здійснюють торгівельну діяльність сільськогосподарської техніки для управління економічним потенціалом підприє-
мства необхідно враховувати такі особливості, як: прогнозування можливого попиту споживачів у сільськогоспо-
дарській техніці із урахуванням технологічних процесів; урахування природно-кліматичних умов конкретного ре-
гіону із аналізом посівних культур цієї території та їх сівообігом; розширення послуг підприємства за рахунок за-
пропонуванню споживачу різноманітних технологічних послуг, що супроводжують продаж сільськогосподарської
техніки; розрахунки можливої кількості запитів із урахуванням зносу техніки споживачів та їх купівельної спро-
можності; зміни у якості обслуговування споживачів за рахунок підвищення кваліфікації персоналу та використан-
ня інформаційних ресурсів тощо. Обгрунтовано, що для ефективного управління економічним потенціалом
підприємств торгівлі сільськогосподарською технікою, важливою умовою є не тільки урахування специфіки скла-
дових елементів економічного потенціалу, а також і його специфічних властивостей з урахуванням поставлених цілей
та завдань підприємства з урахуванням постійних змін під впливом ендогенних та екзогенних факторів.

The article deals with the peculiarities of management of the economic potential of the enterprise of agricultural
machinery trade. The conducted research of the economic potential of the enterprise makes it possible to assert that it
should be considered as a system with the constituent elements (production, personnel, financial, innovation, marketing),
which is characterized by regularities, properties of the functioning of the system, namely: dynamism, elasticity, inertia,
stability and synergy As with any system, the economic potential of an enterprise is characterized by horizontal and
vertical relationships and relationships that arise between its constituent elements in the system and beyond. In managing
the economic potential of agricultural machinery enterprises, in our opinion, it is necessary to consider developing, on
the basis of a systematic approach, a substantiated concept of the formation, use and increase of the economic potential
of the enterprise in accordance with the purpose and purpose of the company's operation, taking into account the influence
of exogenous and endogenous factors. For enterprises engaged in the trading of agricultural machinery to manage the
economic potential of an enterprise, it is necessary to take into account such features as: forecasting of possible demand
of consumers in agricultural machinery taking into account technological processes; taking into account the natural and
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сукупність тенденцій розвитку світового

господарства в умовах поглиблення глобаліза-
ційних процесів та збільшення ризикованості
господарської діяльності економічних суб'єк-
тів доводять безперечну актуальність дослід-
ження питань, пов'язаних із управлінням еко-
номічним потенціалом підприємств.

Не дивлячись на активний науковий пошук
щодо удосконалення управління економічним
потенціалом, необхідно відзначити, що недо-
статньо враховуються специфічні особливості
діяльності підприємств, що визиває певний дис-
баланс, за якого внутрішня спроможність
підприємств щодо реалізації свого економічно-
го потенціалу не може повністю реалізувати-
ся. Це може призвести до погіршення резуль-
татів діяльності підприємств і/або не досягнен-
ня певних можливих показників діяльності, у
тому числі на підприємствах торгівлі сільсько-
господарською технікою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання, пов'язані із удосконаленням управ-
ління економічним потенціалом підприємств
часто висвітлюються у наукових працях, до
яких можна віднести наробки таких вітчизня-
них науковців: І.А. Ажаман, О.В. Ареф'євої,
О.Ф. Балацького, Б.Є. Бачевського, В.Г. Бкова,
А.П. Волкова, Л.С. Головкова, І.М. Губанова,
В.С. Дога, О.І. Жидкова, І.В. Заблодської,
Т.В. Калінеску, О.Н. Ковальова, Р.О. Костир-
ка, Н.С. Краснокутської, Є.В. Лапіна, Б.М. Мі-
зюка, О.І. Олексюка, І.П. Отенко, О.О. Решет-
няка, І.М. Рєпіної, М.Н. Романова, М.В. Савчен-
ка, О.С. Федоніна, Н.Я. Шкроміда та ін.

climatic conditions of a particular region with the analysis of sowing crops of the area and their circulation; expansion of
the company's services by offering a variety of technological services to the consumer, accompanying the sale of
agricultural machinery; calculations of the possible number of requests taking into account the wear of consumer
technology and their purchasing power; changes in the quality of customer service at the expense of personnel development
and use of information resources, etc. It is substantiated that in order to effectively manage the economic potential of
enterprises trading in agricultural machinery, an important condition is not only taking into account the specifics of the
constituent elements of economic potential, as well as its specific properties, taking into account the goals and objectives
of the enterprise, taking into account the constant changes under the influence of endogenous and exogenous factors.

Ключові слова: економічний потенціал, підприємства торгівлі сільськогосподарської тех-
ніки, управління економічним потенціалом, потенціал, система, складові елементи систе-
ми, закономірності розвитку економічного потенціалу.

Key words: economic potential, enterprises of agricultural machinery trade, management of
economic potential, potential, system, components of the system, regularities of development of
economic potential.

Численна кількість публікацій у даному на-
пряму підкреслює актуальність цієї проблема-
тики. Але, надаючи належне науковому дороб-
ку вчених, необхідно зазначити, що проблема-
тика управління економічним потенціалом
підприємств, у тому числі, підприємств торгівлі
сільськогосподарською технікою, із урахуван-
ням специфічних особливостей їх діяльності
потребує подальших наукових розвідок.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування напрямів

управління економічним потенціалом підпри-
ємств торгівлі сільськогосподарською техні-
кою із урахуванням їх специфічних особливо-
стей. Досягнення поставленої мети зумовило
вирішення таких завдань: обгрунтувати розг-
ляд економічного потенціалу як системи із при-
таманними йому специфічними особливостями
з точки зору розгляду системи; виокремити
складові управління економічним потенціалом
підприємств торгівлі сільськогосподарською
технікою.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Під управлінням економічним потенціалом,

на наш погляд, необхідно вбачати розроблен-
ня на основі системного підходу, обгрунтова-
ної концепції формування, використання та
нарощення економічного потенціалу підприє-
мства, відповідно до поставленої мети та цілей
функціонування підприємства.

При цьому економічний потенціал підпри-
ємств, у тому числі, підприємств торгівлі сіль-
ськогосподарською технікою, необхідно розг-
лядати як певну систему, що представлена су-
купністю її складових елементів, сума ефектів
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функціонування яких є меншою за ефект фун-
кціонування цілісної системи. До складових
елементів, які можуть виступати окремими си-
стемами нижчого порядку, слід віднести: ви-
робничу (основні засоби виробництва, мате-
ріальні запаси та ін.), кадрову (персонал підпри-
ємства, його кваліфікація, досвід), фінансову
(позиковий й власний капітал, інвестиційні
можливості підприємства), інноваційну (прове-
дення науково-дослідних та дослідно-конст-
рукторських робіт, використання нових техно-
логій, випуск нової інноваційної продукції),
маркетингову (просування продукції на ринку,
потенційний попит на продукцію підприємства,
частка ринку) складові.

Як і будь-якій іншій системі економічному
потенціалу підприємства притаманні горизон-
тальні та вертикальні взаємозв'язки та відно-
сини, що виникають між її складовими елемен-

тами в системі та за її межами,
до яких можна віднести: вироб-
ничі, фінансові, економічні,
господарські, юридичні, техно-
логічні, інноваційні, інфор-
маційні тощо. Економічний по-
тенціал підприємств торгівлі
сільськогосподарською техні-
кою як і будь-яка інша система
знаходиться під впливом екзо-
генних та ендогенних факторів,
під дією яких відбуваються змі-
ни в його розвитку, а також
йому притаманні такі власти-
вості, як: цілісність, складність,
адаптивність, ієрархічність тощо.

Економічний потенціал під-
приємств торгівлі сільськогос-
подарською технікою дає мож-
ливість отримання ефективно-
го відтворення та стабільною
розвитку підприємств, а також
ринкових переваг на ринку за
рахунок виявлення резервів
розвитку та перетворення по-
тенціалу на ресурс. Задіяння
економічного потенціалу під-
приємств торгівлі сільськогос-
подарською технікою полягає у
забезпеченні ефективного ви-
користання певних інстру-
ментів управління з метою от-
римання конкурентоспромож-
ного функціонування підприє-
мства. Представлення еконо-
мічного потенціалу підприєм-
ства подано на рисунку 1.

Ефективність задіяння економічного потен-
ціалу підприємств торгівлі сільськогосподарсь-
кою технікою визначається не тільки його зро-
стаючими показниками, що характеризують
діяльність підприємств, а й можливостями ра-
ціонального та одночасного використання всіх
наявних ресурсів, а також нарощення потенці-
алу підприємства. Для цього необхідно засто-
совувати управління економічним потенціалом
на системній основі із розробленням та підпо-
рядкуванням стратегічних завдань та цілей роз-
витку підприємства. Ми погоджуємося із дум-
кою Н.С. Педченко, що "управління економіч-
ним потенціалом підприємства є систематич-
ною, динамічною, плановою і комплексною
діяльністю щодо забезпечення стратегічної
життєдіяльності шляхом гармонійної узгодже-
ності дії "ресурси, спроможності, інновації" [6,
с. 219].

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічний потенціал підприємства  

Екзогенні фактори  Ендогенні фактори 

Фактори впливу  

Закономірності розвитку економічного потенціалу 
підприємства  

Виробничий 

потенціал 
Кадровий 

потенціал  

Фінансовий 

потенціал  

Інноваційний 

потенціал  

Маркетинговий 

потенціал  

Управління економічним потенціалом підприємства  

Динамічність  Інертність  Еластичність  

Синергійність  Стабільність  

Урахування впливу екзогенних факторів 

Використання специфічних управлінських функцій 

Побудова інформаційно-комунікаційної мережи 

Використання системи контролю 

Урахування можливих змін ринкової кон’юнктури 

та специфіки діяльності підприємства 

Рис. 1. Представлення економічного потенціалу
підприємства

Джерело: авторська розробка.
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Економічному потенціалу підприємств тор-
гівлі сільськогосподарською технікою як пев-
ній системі притаманні принципові законо-
мірності, властивості функціонування, а саме
[3, c. 103; 4, c. 86; 5, c. 37]:

— динамічність — проявляється у кіль-
кісних та якісних змінах як у структурі потен-
ціалу та його складових елементах, так і у ди-
намічних змінах показників підприємства;

— еластичність — економічний потенціал як
система має цілеспрямовану властивість адап-
туватися до змін;

— інертність щодо змін;
— на економічний потенціал впливає вели-

ка кількість ендогенних та екзогенних фак-
торів, але найчастіше ці зміни проявляються не
миттєво, а з певним часовим лагом, а також ці
зрушення можуть проявлятися досить трива-
лий й невизначений час;

— стабільність — системі властиве прагнен-
ня до встановлення порушеної стабільності,
збалансованості та рівноваги в цілому;

— синергійність — сукупність ефекту від
функціонування економічного потенціалу як
системи в результаті впливу на один із його
складових елементів дає синергійний ефект, що
є незрівнянним із початковим ефектом його
складових.

Для ефективного управління економічним
потенціалом підприємств торгівлі сільськогос-
подарською технікою важливою умовою є не
тільки врахування специфіки складових еле-
ментів економічного потенціалу, а також і його
специфічних властивостей з урахуванням по-
ставлених цілей та завдань підприємства та по-
стійних змін під впливом ендогенних та екзо-
генних факторів.

Для ефективного управління економічним
потенціалом підприємств торгівлі сільсько-
господарською технікою необхідно [1, с. 24; 2,
с. 73; 7, с. 385]:

по-перше, як уже відзначалось, урахуван-
ня впливу екзогенних факторів, які впливають
як на економічний потенціал так і на діяльність
підприємств торгівлі сільськогосподарською
технікою, що дає можливість за рахунок більш
швидкого реагування на зміни, які виникли під
дією зовнішніх факторів, розробити заходи
щодо задіяння економічного потенціалу та за-
безпечує не тільки утримання існуючого стану
підприємства, а й отримання нових перспектив
для підприємства;

по-друге, на основі аналізу поточного ста-
ну функціонування підприємств торгівлі
сільськогосподарською технікою та прогно-
зування його розвитку в майбутньому управ-

ління економічним потенціалом повинно ба-
зуватися на здійсненні певних специфічних
управлінських функцій, а саме: розроблення
програми комплексного планування та управ-
ління економічним потенціалом підприємства
для забезпечення найбільш повного та ефек-
тивного використання наявного потенціалу
підприємства та нарощення його в майбутнь-
ому;

по-третє, побудова інформаційно-комуні-
каційної мережи на підприємствах торгівлі
сільськогосподарською технікою для ураху-
вання прийняття управлінських рішень щодо
задіяння та нарощення економічного потен-
ціалу;

по-четверте, використання системи контро-
лю за виконанням управлінських рішень щодо
задіяння та нарощення економічного потен-
ціалу підприємства;

по-п'яте, урахування можливих змін рин-
кової кон'юнктури та специфіки діяльності
підприємств торгівлі сільськогосподарською
технікою при прийнятті управлінських рі-
шень.

Так, наприклад, для підприємств, що
здійснюють торгівельну діяльність сільськогос-
подарського технікою для управління еконо-
мічним потенціалом підприємства необхідно
враховувати такі особливості:

— прогнозування можливого попиту спо-
живачів у сільськогосподарській техніці із ура-
хуванням технологічних процесів та нарощен-
ня економічного потенціалу торгівельного
підприємства за рахунок пропонування найно-
вітніших пропозицій на ринку у даному на-
прямі;

— урахування природно-кліматичних умов
конкретного регіону із аналізом посівних куль-
тур даної території та їх сівообігом;

— розширення послуг підприємства за ра-
хунок запропонування споживачу різноманіт-
них технологічних послуг, що супроводжують
продаж сільськогосподарської техніки, а саме:
транспортування сільськогосподарських ма-
шин до місця споживача, передпродажне та
післяпродажне обслуговування сільськогоспо-
дарських машин тощо;

— розрахунки можливої кількості запитів
споживачів на різноманітні марки сільськогос-
подарської техніки із урахуванням зносу тех-
ніки споживачів та їх купівельної спромож-
ності;

— зміни у якості обслуговування спожи-
вачів за рахунок підвищення кваліфікації пер-
соналу та використання інформаційних ре-
сурсів тощо.
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ВИСНОВКИ
Отже, проведене дослідження економічно-

го потенціалу підприємства дає можливість
стверджувати, що його необхідно розглядати
як систему із складовими елементами (вироб-
ничої, кадрової, фінансової, інноваційної, мар-
кетингової), якій притаманні закономірності,
властивості функціонування системи, а саме:
динамічність, еластичність, інертність, стабіль-
ність та синергійність. Як і будь-якій іншій сис-
темі економічному потенціалу підприємства
притаманні горизонтальні та вертикальні взає-
мозв'язки та відносини, що виникають між її
складовими елементами в системі та за її ме-
жами.

Під управлінням економічним потенціалом
підприємств торгівлі сільськогосподарською
технікою, на наш погляд, необхідно вбачати
розроблення на основі системного підходу об-
грунтованої концепції формування, викорис-
тання та нарощення економічного потенціалу
підприємства відповідно до поставленої мети
та цілей функціонування підприємства із ура-
хуванням впливу екзогенних та ендогенних
факторів. Ефективне використання економіч-
ного потенціалу підприємств торгівлі сільсько-
господарською технікою впливає не тільки на
підвищення прибутковості та досягнення
фінансової стабільності підприємств, а й на
можливий перехід підприємства на нову більш
прогресивну стадію економічного розвитку
підприємства.

Подальших наукових розвідок вимагають
питання удосконалення методичного підходу
щодо оцінювання ефективності задіяння та
формування економічного потенціалу підприє-
мства, а також оцінювання змін в управлінні
економічним потенціалом на результати діяль-
ності підприємства.
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IMPLEMENTATION OF THE BEST EUROPEAN PRACTICES OF ESTABLISHMENT
AND DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE

Здійснено поглиблений аналіз процесів децентралізації, запровадження адміністративно-територіальної реформи
пов'язаної зі становленням та розвитком територіальних громад у країнах Європейського Союзу з метою відбору
кращих практик із метою уникнення помилок у здійсненні зазначеної реформи в Україні. Виявлено, що успіх рефор-
мування досягався за умови добровільного об'єднання суб'єктів місцевої влади, використання досвіду муніципальної
кооперації, моніторингу суспільної думки. Визначено, що в кожній із цих країн територіальні громади являють со-
бою визнану у праві місцеву спілку людей публічного характеру, формою організації місцевої влади. З'ясовано, що
найважливішими аспектами пов'язаними з становленням та розвитком новостворених територіальних громад є ви-
знання Конституцією України територіальних громад суб'єктом адміністративно-територіальної одиниці та надан-
ня статусу юридичної особи, що дозволить визначати ступінь політичної та фінансової автономії територіальних
громад.

An in-depth analysis of the processes of decentralization, introduction of administrative-territorial reform related
to the formation and development of territorial communities in the countries of the European Union with the purpose of
selecting best practices in order to avoid mistakes in the implementation of the mentioned reform in Ukraine was carried
out. The analysis of the administrative-territorial structure of the states of the European Union was made. It was found
that the success of the reform was achieved under the condition of voluntary association of local authorities, the use of
experience of municipal cooperation, monitoring of public opinion. It has been determined that in each of these countries,
territorial communities represent the local people community recognized by law as a form of organization of local self-
government. It was established that most of the states of the European Union in the process of solving problems of local
self-government faced with the necessity of enlarging the size of the communities, especially if the reforms were expanding
their powers. It has been found that communities often formed for decades, and sometimes centuries, were incapable of
performing their functions at the present time, since they were too small and sparsely populated. However, not in all
cases, plans to unite the territorial communities were successful. It was found that, for example, in France, the government
due to the protests had to abandon the association of local self-government bodies in favor of close cooperation between
them. It was clarified that the most important aspects related to the formation and development of newly formed territorial
communities is the recognition of territorial communities in the Constitution of Ukraine as a subject of administrative-
territorial system and granting of the status of a legal entity, which will allow determining the degree of political and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оскільки Україна вибрала для себе євроін-

теграційний шлях подальшого розвитку, то
досвід функціонування місцевого самовряду-
вання країн-членів Європейського Союзу може
бути корисним і для нашої держави.

Для кожної із цих країн територіальні гро-
мади являють собою визнану у праві місцеву
спілку людей публічного характеру, формою
організації місцевої влади. Ці суб'єкти мають
різне визначення (громада, гміна, община, зем-
ство, департамент, сіті, бороу, ком'юніті, гемай-
нде, гемайншафт, комуна, амти, муніципальне
утворення, адміністративно-територіальне ут-
ворення і т. ін.) [2; 10; 14].

Становлення та розвиток територіальних
громад у цих країнах відбувається по-різному,
яким притаманні як переваги, так і недоліки.
Деякими з них пройдено довготривалий шлях
реформування, проте цей досвід є важливим
для України, оскільки більшість із них посіда-
ють провідні місця у світовому економічному
розвитку.

У переважній більшості країн Європи заз-
начена проблема вирішувалась проведенням
адміністративно-територіальної реформи з
укрупнення адміністративно-територіальних
одиниць. Євроінтеграційний напрям розвитку
обраний Україною обумовлює оновлення
підходів у розвитку регіонів із визначенням
пріоритетів і механізмів ведення регіональної
політики та її реалізації. З огляду на це, досвід
країн ЄС у становленні та розвитку місцевого
самоврядування, зокрема територіальних гро-
мад на засадах самоорганізації, самоуправлін-
ня, самовідповідальності буде корисним для
України. Це пов'язано з тим, що існуюча сис-
тема функціонування територіальних громад в
Україні не є досконалою, а запозичений досвід
дозволить переглянути допущені помилки та
водночас скористатися найкращими практика-
ми розвитку цих спільнот.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Упродовж тривалого періоду в наукових ко-
лах розглядаються проблеми пов'язані з децен-
тралізацією влади. Вирішенню проблем пов'я-

заних із впровадженням адміністративно-тери-
торіальної реформи в Україні присвячені праці
О. Бориславської, Т. Забейвороти, І. Заверухи,
І. Коліушко, В. Куйбіда, Ю. Сурміна та інших.
Багато дослідників вивчали питання визначен-
ня і статусу територіальних громад, серед яких
В. Бабаєв,Ю. Куц, В. Мамонова та інші. Проте
недостатньо розкритими є питання пов'язані з
поглибленням аналізу процесів децентралі-
зації, проведенням реформи адміністративно-
територіального устрою в Європейських краї-
нах.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — є поглиблення ана-

лізу процесів децентралізації, проведення
реформи адміністративно-територіального
устрою в країнах Європейського Союзу для
впровадження кращих традицій в Україні із
започаткуванням децентралізаційних про-
цесів та виокремлення пріоритетних на-
прямів з метою подальшого їх запроваджен-
ня.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Німеччина вважається країною, де терито-
ріальна громада є первинним суб'єктом місце-
вого самоврядування. На законодавчому рівні
(статтею 28, пунктом 2 Конституції Німеччини
1949 року) за цією спільнотою закріплене ви-
ключне право на прийняття рішень на локально-
му рівні. Місцеве самоврядування характери-
зується наявністю двох рівнів — районів і гро-
мад. Структура самоврядування складна (нара-
ховує 16 федеральних земель), організація дер-
жавного управління в яких суттєво різниться.
Середня чисельність жителів у районах на-
ближається до 250 тис. осіб, у містах земельно-
го підпорядкування — 200 тис. осіб, а в грома-
дах — 6 тис. осіб. У Німеччині доходи від місце-
вих податків перевищують 20 % бюджетних до-
ходів; неподаткових надходжень — 6 %; май-
же половину доходів складають субсидії та
дотацій з центрального бюджету (у Німеччині
на державні трансферти припадає 49,7 % бюд-
жетних доходів, у тому числі 32,4 % дотацій,
17,3 % субсидій) [9].

Ключові слова: адміністративно-територіальна реформа, територіальна громада, зарубі-
жний досвід, країни Європейського Союзу.

Key words: administrative-territorial reform, territorial community, foreign experience, countries
of the European Union.

financial autonomy of territorial communities. It is determined that the next important step is the clear formulation of
the concept of decentralization of power and local self-government reform with the involvement of specialists and
representatives of local self-government.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 7, 2019

67

Із запровадженням ідеї децентралізації у
Французькій республіці більшість повноважень
передаються від органів державної (місцевих
державних адміністрацій) до органів влади
місцевої (органів місцевого самоврядування).
У цьому контексті у цій країні створено три
рівні територіальних одиниць — комуна, депар-
тамент та регіон, із яких комуна — базова оди-
ниця адміністративно-територіальної системи.
У Франції частка місцевих податків у бюджеті
комун становить 45—50 %, департаментів —
близько 38 %, у той час як із зовнішніх джерел
фінансується 35 % бюджету комун і 41,5 % бюд-
жету департаментів [8].

У Франції спостерігається тенденція до
скорочення кількості департаментів і комун (із
36 682 базових комун 32 тис. (90 %) мають мен-
ше 2 тис. жителів, а 898 — менше 50 осіб) [6].
Суттєва різниця в чисельності населення і ре-
сурсному забезпеченні комун породжує дисп-
ропорції рівня життя в них. Зазначене спону-
кало уряд країни розпочати примусове об-
'єднання комун (муніципалітетів), створених
кілька сотень років тому. Цей задум не підтри-
мало населення, тому реформа трансформува-
лася у співробітництво територіальних громад.
У цьому контексті Франція досягнула позитив-
них результатів у досягненні демократичності
французького суспільства. Разом із тим, напе-
редодні проведення адміністративної реформи
міністри один тиждень на місяць проводили у
поїздках по провінціях для з'ясування тон-
кощів життєдіяльності французів на місцях,
надаючи їм певні поради. Це давало незначний
ефект, проте експерти назвали ці заходи "най-
важливішою французькою адміністративною
реформою з часів Наполеона" [6]. А на зако-
нодавчому рівні передбачено норму, згідно з
якою об'єднання дрібних комун можливе
тільки за згодою муніципальних рад або за ре-
зультатами проведення місцевого референду-
му.

Реформа місцевого самоврядування в Ні-
меччині, Франції відбувалась водночас із змі-
ною адміністративно-територіального устрою
(передачею частини повноважень від органів
державної влади місцевому самоврядуванню).
У цих економічно розвинутих країнах рефор-
ма адміністративно-територіального устрою і
місцевого самоврядування є успішною, оскіль-
ки при її проведенні органи державної влади
враховували проблеми та дослухались до інте-
ресів місцевих громад.

Важливо розглянути досвід Польщі, як най-
ближчого сусіда з нашою державою. Переду-
мовою реформування адміністративно-терито-

ріальної системи була наявність значної
кількості (49) воєводств, що вело до неефектив-
ності адміністрування, а концентрація фінансів
в органах центральної влади унеможливлюва-
ла ефективне вирішення проблеми на місцях.
Адміністративно-територіальне реформування
пов'язане із запровадженням самоврядування
у гмінах і розширенням повноважень органів
місцевого управління.

Територіальний поділ країни характери-
зується наявністю таких рівнів: гміна, повіт,
воєводство, з яких гміна є базовою одиницею
адміністративно-територіальної системи [4].
Цей поділ достатньо простий та може бути пев-
ним орієнтиром для України. Гміна є юридич-
ною особою, її устрій визначається статутом.
Відзначимо, що при створенні, об'єднанні чи
розподілі гмін ураховується однорідність за
поселенським складом і просторовою структу-
рою території та соціальні й економічні відно-
сини, що склались. За рішенням гмінної ради
після попереднього обговорення з жителями чи
за їх ініціативою можливе створення допо-
міжних адміністративних одиниць.

Близько 80% жителів громад у Польщі бе-
руть участь у прийнятті управлінських рішень
у власних гмінах. Цьому сприяє добре розви-
нута інфраструктура, особливо завдяки вико-
ристанню інтернет ресурсів місцевого значен-
ня (у 90,5% гмін). Завдяки сучасним технологі-
ям покращується й співпраця між органами
влади та членами спільнот [5].

Проте неврахування різниці між сільськи-
ми та міськими гмінами і різними повітами за
ресурсною забезпеченістю, відбувся зріст роз-
риву між слабко розвинутими регіонами
Польщі відносно найуспішніших регіонів та
країни в цілому [12].

Румунія перебуває в процесі здійснення
реформи адміністративно-територіального
устрою, до основних одиниць якого належать
муніципія і комуна. Міста з високим рівнем ур-
банізації (кількість жителів понад 15 тис. осіб)
отримують статус муніципій, а поселення в
яких проживає менше 15 тис. осіб — комуни. У
цій країні спостерігається тенденція до укруп-
нення адміністративно-територіальних оди-
ниць задля передачі більшості повноважень і
ресурсів на місцевий рівень, що сприятиме
їхньому розвитку та утвердженню статусу са-
модостатності [4].

У Норвегії діє дворівнева, зрідка — одно-
рівнева система адміністративно-територіаль-
ного устрою. У графстві головою державної
адміністрації є губернатор (з обмеженими по-
вноваженнями), представницьким органом є
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рада графства, виконавчим — правління граф-
ства, а в муніципалітетах функціонують рада та
правління. Повноваження їхні розподілені (му-
ніципалітети відповідають за належне функ-
ціонування соціальної сфери, регулюють на-
дання житлово-комунальних послуг). Графства
несуть відповідальність за освітні послуги, стан
доріг (крім місцевих), громадський транспорт,
розвиток промисловості, культури й загалом за
регіональне планування. Наразі у цій країні
налічується 19 графств і 432 муніципалітетів у
більшості з яких проживає менше 5000 осіб, у
решті — понад 50 тис. осіб [15].

Вартим уваги є досвід Данії у визначенні
нових муніципальних утворень. Для цього про-
водилися спеціальні дослідження, завдяки
яким виявлялися зони, що природно склалися
в тій чи іншій сферах діяльності та спілкуван-
ня. У подальшому виготовлялася карта взає-
мозв'язків і взаємозалежностей окремих тери-
торій. У подальшому проводився детальний
аналіз зібраної інформації та вносились зміни
до законодавства стосовно створення округів
із попереднім обговореннями в муніципаліте-
тах. Як наслідок, у Данії створено 5 регіонів (від
0,6 до 1,6 млн мешканців) та 98 муніципалітетів
(у середньому по 55 тис. осіб, але не менше 50 ти-
сяч, що закріплено законодавчо). Реформуван-
ня в Данії забезпечило високий рівень само-
фінансування в муніципалітетах, що значно
зменшило потребу в цільових субсидіях. До
того ж на ці самоврядні одиниці покладено
більше економічних зобов'язань і відповідаль-
ності, самостійність у виборі органами місце-
вого самоврядування виду діяльності [1].

Оптимізація розмірів адміністративно-те-
риторіальних одиниць в Італійській Республіці,
спрямована на ліквідацію малочисельних, які
виявилися фінансово неспроможними вирішу-
вати нагальні проблеми. Для цього у Законі про
устрій місцевих автономій датований 1990 ро-
ком створення нових комун можливе за наяв-
ності не менше 10 тис. жителів, а провінцій —
не менше 200 тис. жителів. Цим законодавчим
документом передбачалися й фінансові стиму-
ли для об'єднання й подальшого злиття комун
із чисельністю жителів менше 5 тисяч осіб, або
приєднання до більших [3; 13, с. 51].

Цікавим є досвід реформування й у
Фінляндії. Понад два десятка років тому в цій
країні з метою зменшення кількості муніципа-
літетів застосовано принцип добровільності.
Водночас для об'єднання муніципалітетів дер-
жавою надавалися додаткові субсидії, розмір
яких був диференційований. Обсяг дотацій зро-
став при умові об'єднання комун з кількістю

жителів більше 20 тис. осіб та їх об'єднання на
початковому етапі реалізації реформи. Зазна-
чене свідчить, що реформа адміністративно-
територіального устрою у Фінляндії відбу-
вається при добровільному об'єднанню суб'єк-
тів місцевого самоврядування при державній
фінансовій підтримці (економічному стимулю-
ванню) такого об'єднання.

Адміністративно-територіальна реформа в
Латвії супроводжувалася певними складноща-
ми, що стосувалися, насамперед, супротиву
дрібних громад об'єднанню. Із її започаткуван-
ням упродовж чотирьох років із метою укруп-
нення адміністративно-територіальних утво-
рень надавалися фінансові стимули у вигляді
разових дотацій з державного бюджету (від
1 до 5 % бюджету муніципалітету. Після завер-
шення цього періоду в наступному році прово-
дилося адміністративне укрупнення решти му-
ніципалітетів. За перші шість років реформи
об'єдналися всього 20 громад, що стало резуль-
татом відсутності чітких вимог стосовно кри-
теріїв та формату об'єднання з боку держави.
Наразі основними джерелами місцевих доходів
є податки, трансферти з державного бюджету,
місцеві мита, взаєморозрахунки місцевих спіль-
нот, плата від послуг [11, с. 52—62]. Незважа-
ючи на тривалий термін упровадження рефор-
ми, Латвії вдалося розв'язати більшість існую-
чих проблем. До того ж, вона сприяла посилен-
ню впливу місцевого самоврядування на місце-
вий економічний розвиток.

У результаті проведених досліджень з'ясо-
вано, що в країнах Європейського Союзу об'єд-
нання громад відбувається з урахуванням еко-
номічних, географічних, історичних, етнічних
особливостей і традицій кожної з них, стану
розвитку системи управління місцевого рівня,
налагодженості зв'язків між рівнями управлін-
ня. Зазначене свідчить, що оптимальною вели-
чиною місцевої адміністративно-територіальної
одиниці вважається така, яка здатна самоорга-
нізуватися, спроможна задовольнити потреби
людей та функціонувати як самодостатня.

Децентралізаційні процеси започатковані в
Україні супроводжувалися прийняттям низки
законодавчих актів, визначальним серед яких
є Закон України "Про добровільне об'єднання
територіальних громад" (2014 р.) [7]. Нормами
цього закону також передбачено здійснення
державної фінансової підтримки процесу об'єд-
нання територіальних громад сіл і селищ (на-
дання коштів на формування відповідної інфра-
структури згідно з планом соціально-еконо-
мічного розвитку громади за умови, якщо межі
території новоутвореної об'єднаної терито-
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ріальної громади відповідатимуть межам, виз-
наченим перспективним планом формування
територій громад Автономної Республіки
Крим, області).

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Ураховуючи досвід країн Європейського

Союзу вважаємо, що децентралізація відіграє
визначальну роль в демократизації та транс-
формації суспільства, переході до інститутів,
заснованих на ініціативі та відповідальності як
громади, так і кожної людини зокрема. Проте
прийнятими законодавчими та нормативними
документами не передбачено чи не найваж-
ливіші аспекти пов'язані з становленням та роз-
витком новостворених територіальних громад,
до яких відносимо: визнання Конституцією
України територіальних громад суб'єктом адмі-
ністративно-територіальної одиниці; надання
статусу юридичної особи (дозволить визнача-
ти ступінь політичної та фінансової автономії
територіальних громад). Крім того, для успіш-
ного реформування необхідно вжити таких за-
ходів: 1) розробці концепції реформування має
передувати ретельна підготовка до її здійснен-
ня із залученням громадськості, представників
органів місцевого самоврядування до складу
спеціальних органів з опрацювання та реалі-
зації реформи; 2) застосування індивідуально-
го підходу до кожного регіону з встановлен-
ням критеріїв для об'єднання громад або вста-
новлення міжмуніципального співробітництва;
3) будь-яке реформування спрямоване на дов-
готривалий період; 4) делегування значної ча-
стини повноважень центральних органів вико-
навчої влади на місця; 5) адміністративна
ліквідація найслабкіших у фінансовому сенсі
громад, шляхом приєднання до самодостатніх;
6) професіоналізм служб місцевого управлін-
ня; 7) впровадження інституцій, діяльність яких
пов'язана з контролюючою функцією за ефек-
тивністю розподілу бюджетних коштів на роз-
в'язання проблем територіально-просторово-
го розвитку. Такий підхід сприятиме успішно-
му здійсненню децентралізації влади в Україні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Високий потенціал українських грунтів у

поєднанні з сучасними технологіями обробіт-
ку грунту можуть забезпечити високий врожай.
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EFFICIENCY OF IRRIGATION IN AGRARIAN ENTERPRISES OF UKRAINE

У статті досліджено ефективність використання зрошувальних земель окремих агарних підприємствах та агро-
компаніях. Розглянуто показники ефективності зрошення земель на основних сільськогосподарських культурах, а
саме: зернових та зернобобових, буряку цукрового, соняшнику, сої, картоплі та овочах відкритого грунту. Проана-
лізовано статті витрат за технології зрошення та без її використання. Встановлено, що використання більшої науко-
во-обгрунтованої кількості добрив помітно знижує коефіцієнт водоспоживання рослин. Визначено, що залучення
інвестицій у новітні системи зрошення несе у собі позитивні ефекти не лише для підприємства, яке отримує додаткові
прирости урожайності та якості продукції, а й для місцевого населення, що отримує нові робочі місця. Окрім цього,
впровадження систем зрошення стає передумовою для розвитку насінництва в Україні, адже вирощування високо-
якісного насіння можливе лише за умови достатнього забезпечення рослини вологою. На півдні та південному сході
країни, де зосереджена найбільша кількість родючих земель, які є основою для вирощування високоякісного насіння,
без поливу отримувати хороший врожай дуже складно. Саме тому для підприємств цього регіону впровадження зро-
шення стало одним з найбільш важливих стратегічних проектів.

This article explores the current state of irrigated lands in Ukraine, in particular, on individual agro enterprises and
agricultural companies. The main economic indicators of efficiency based on the results of implementation of irrigation
systems are presented and disclosed. The indicators of irrigating land in Ukrainian agrarian enterprises on the main
agricultural crops, namely: grain and leguminous plants, sugar beet, sunflower, soybean, potatoes and open-ground
vegetables are considered. In particular, a significant difference is evident in open-field vegetables — yields increase by
almost 2.3 times. During the last seven years, the area under irrigation has changed considerably, in particular, sunflower
has increased significantly — 82%, soybeans at 36%, but sugar beet grew by 7 times.

It is determined that attraction of investments into the newest irrigation systems has positive effects not only for the
enterprise, which receives additional increments of productivity and quality of products, but also for the local population
the population receiving new jobs. In addition, the introduction of irrigation systems is a background for the development
of seed production in Ukraine, because the cultivation of high-quality seeds is possible only if the plant is sufficiently
damp.

Efficiency, use, introduction of irrigation by agrarian enterprises is investigated. In particular, the costs of irrigation
technology and without them are analyzed: it has been established that fuel and lubricants are especially indicative in
this cost structure, where the economy is more than 2,000 UAH / ha; more than 1 000 UAH per hectare is a lower cost for
plant protection products and wages. But as for fuel and lubricants, it is worth noting that such an item of expenditure
plays an important role in the formation of the cost of production; therefore, many enterprises that do not have direct
access to sources should include funds from retail owners.

It has been found, if enough water is sufficient, it allows to get almost 51% better yields than the amount of precipitation
that is provided by climatic conditions in a certain period. It was established that the use of more fertilizers significantly
reduces the water consumption of plants. However, one and the same irrigation rate of water gives a greater increase in
crop yields using fertilizers than without them.

Ключові слова: зрошення, система зрошення, сільськогосподарські культури, урожайність,
ефективність зрошення.

Key words: irrigation, irrigation system, agricultural crops, yield, irrigation efficiency.

Проте ані сучасні технології в рослинництві
(новітні гібриди, сорти, техніка), ані високий
потенціал земельних ресурсів не зможе забез-
печити ефективний результат за відсутності
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одного з головних чинників — води. Тому до-
слідження ефективності зрошення в агарних
підприємствах, як одного з шляхів їх стабіль-
ного розвитку, є першочерговим питанням.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ОСТАННІХ РОКІВ

Сучасний період дослідження зрошення
відзначається цілеспрямованим вивченням да-
ного процесу. Вчені розробляють екологічні
системи і методи управління родючістю меліо-
рованих земель з метою забезпечення опти-
мальних умов для їх використання. Аналізом
та пошуком шляхів підвищення ефективності
використання зрошення в Україні займаються
ряд вчених. Зокрема в овочівництві відкритого
грунту це М. Ромащенко, О. Матвієць, А. Шат-
ковська, Ю. Черевичний, А. Журавльов. Вплив
крапельного зрошення на урожайність і якість
досліджували Р. Вожегова, С. Коковіхін, П. Пи-
саренко, І. Біляєва, Г. Балашов та ін. [10, 9] [2]
[11].

МЕТОЮ СТАТТІ
Отже, метою статті є дослідження ниніш-

нього стану зрошених земель в Україні та роз-
витку систем зрошення в аграрних підприєм-
ствах і їх ефективність.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для оцінки загального стану зрошуваних
земель України на основних сільськогоспо-
дарських культурах, розглянуто зміну посівних
площ під зрошення в динаміці (табл. 1). Дані де-
монструють чітку тенденцію до зростання по-
сівних площ під зрошення протягом досліджу-
ваного періоду. Загалом у 2017 році площа по-
литих земель склала 327 тис. га, що на 18%
більше від 2010 року. Такого показника досяг-
нуто завдяки реконструкції державних зрошу-
вальних систем, про що повідомила під час звіту
результатів діяльності Державного агентства
водних ресурсів України у 2017 році [3].

Така зміна площ свідчить про зростання
потреби в зрошувальних землях аграрними
підприємствами України. Значне збільшення
спостерігаємо по соняшнику (на 82%) та сої
(36%), а от по цукровому буряку приріст склав
7 разів. І це не дивно, оскільки ці культури є най
рентабельнішими і сільськогосподарські вироб-
ники обирають їх для отримання вищих резуль-
татів своєї діяльності. Щодо овочів відкритого
грунту, то ситуація залишилася майже в тих
межах, що демонструє стабільний полив на ок-
ремо окреслених територіях. Варто також
відзначити, що під овочі поливні площі вико-
ристовуються найбільше (61% всіх посівних
площ), тому це найбільше масове використан-
ня поливу в агарних підприємствах України.

Для детальнішого аналізу розглянемо по-
казники зрошення земель в аграрних підприє-
мствах на основних сільськогосподарських
культурах, а саме: зернових та зернобобових,
буряку цукровому, соняшнику, сої, картоплі та
овочах відкритого грунту.

Дані таблиці демонструють значно вищий
рівень урожайності на поливних землях за всі-
ма культурами у порівнянні із урожайністю на
богарних землях. Аналізуючи досягнуті
фактичні результати урожайності у 2017 році
за традиційної та зрошувальної системи поли-
ву видно, що за зрошувальної технології досяг-
нуто приріст урожайності за всіма видами куль-
тур. Суттєва різниця помітна на овочах від-
критого грунту — урожайність зростає майже
в 2,3 рази, що пояснюється тим, що переважна
більшість овочів відкритого грунту знаходить-
ся на півдні Україні в посушливих умова, відпо-
відно використання поливу має надзвичайно
вагомий ефект на фоні всієї країни.

Отже, вирощування зернових та овочевих
культур, за сучасних умов господарювання,
потребує застосування краплинного зрошення,
яке, окрім забезпечення рослини вологою, ще
й гарантує економію при внесенні органічних
та мінеральних сполук. Прикладом результа-
тивного використання такої технології зро-

Таблиця 1. Структура зрошувальних площ на основних сільськогосподарських культурах
України, 2010—2017 рр.

Джерело: статистичний щорічник "Рослинництво України" за 2017 рік, власні розрахунки.

Культура 2010 2013 2014 2015 2016 2017 
Різниця між  

2017 та 2010 рр., % 

Зернові та зернобобові; тис. га 125 119 98 109 102 121 -4 

Соя; тис. га 99 90 109 108 116 134 36 

Соняшник; тис. га 25 33 39 48 45 45 82 

Овочі відкритого грунту; тис. га 23 18 21 19 20 19 -18 

Картопля; тис. га 6,3 5,0 3,9 3,8 4,5 4,2 -33 

Буряк цукровий; тис. га 0,3 2,6 0,1 1,5 4,6 4,2 1300 

Разом зрошувальних земель; 

тис. га 

278 267 272 290 292 327 18 
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шення є ФГ "Бургунське", яке розташоване у
Херсонській області та займається вирощу-
ванням фруктів. За рахунок збільшення площі
зрошувальних земель у чотири рази (з 115 га до
545 га) господарство стало провідним виробни-
ком фруктів у регіоні, за рахунок підвищення
урожайності плодоносних насаджень.

Окрім цього, впровадження інноваційної
системи дало змогу підприємству працевлаш-
тувати 30 осіб з числа місцевих мешканців. Роз-
глядаючи діяльність господарства з боку соці-
альної ефективності, можна зазначити, що в
цілому користь від реалізації проекту отрима-
ли 1 200 чоловік. Такий ефект досягається за
рахунок доступу до нового трубопроводу
126 особистих підсобних господарств і сімей,
які наразі мають змогу використовувати воду
для поливу своїх земельних ділянок. Такі соц-
іальні гарантії з боку господарства створюють
позитивний імідж серед населення регіону.

Проте, якщо говорити про середні та великі
підприємства, що мають достатній обсяг
вільних грошових коштів, то для них впровад-
ження високотехнологічних систем зрошення
є ефективною інвестицією, що здатна генеру-
вати в майбутньому більше додаткових резуль-
татів, ніж за умов ризикованого землеробства
з непередбачуваними погодними та кліматич-
ними умовами.

Особливо показовим для середніх вироб-
ників є впровадження новітніх систем зрошен-
ня агрохолдингами. Так, впродовж останніх
років, ключові гравці на ринку сільськогоспо-
дарської продукції збільшують урожайність
експортних культур за рахунок зрошення, що
передусім впливає на збільшення прибутку та
рентабельності їх вирощування.

А от агропромислова компанія "Маїс", що
розташована в Черкаській області, вже кілька
років поспіль успішно реалізує проект зрошен-

ня. Володіючи земельним банком у 10 тис. га,
підприємство забезпечує достатньою кількістю
вологи 40 % всієї площі у власності. Це один із
найбільших показників зрошення у структурі
земельних угідь по всій території України.

Варто зазначити той факт, що система зро-
шення використовується на землях, що лежать
в межах достатнього кліматичного зволожен-
ня. Проте кліматичні зміни відіграли важливу
роль у кількості та розподілі опадів на певних
територіях нашої країни. Погодні умови в ме-
жах земельного банку компанії також не є ви-
ключенням і в останні десятиліття все частіше
зазнають змін у бік збільшення посушливих
явищ. Саме тому підприємство з кожним роком
нарощує кількість площ під зрошенням. У
2018 році було введено такі системи на площі
майже 1 100 га.

Підприємство використовує сучасні широ-
козахватні високопродуктивні дощувальні ма-
шини на площах під кукурудзою, що дозволяє
не лише нарощувати обсяг виробництва на-
сінницької продукції, а й поліпшувати її якість.
За даними досліджень компанії, забезпечення
належного зволоження грунту підвищує вро-
жайність кукурудзи на 51—53 ц/га [1].

Ще одним показовим прикладом підвищен-
ня урожайності культур за рахунок зрошення
є досвід компанії "Сади України". Із 4 000 га
землі, яку обробляє компанія, на сьогодні зро-
шують 1 000 га. Більша частина цієї площі відве-
дена під виробництво гібридів кукурудзи, які
характеризуються високою посухостійкістю та
інтенсивною віддачею вологи. Потенціал уро-
жайності таких гібридів на зрошувальних
ділянках перевищує 150 ц/га, тоді як у серед-
ньому по Україні урожайність кукурудзи варі-
юється в межах від 50 до 60 ц/га.

Як зазначає директор підприємства Олексій
Зайцев: "Технологія зрошування, особливо в

Джерело: побудовано автором з використанням [8].

Таблиця 2. Загальні показники вирощування сільськогосподарських культур на богарних
та поливних землях за 2017 рік

Тип с .г. 

культур 

Зібрана площа, тис. га Валовий збір, тис. т Урожайність, ц/га 
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Зернові та зернобобові 10573 10453 121 47905 47195 710 45,2 58,8 13,6 

Буряк цукровий 297 292 4 14227 13993 234 478,6 553 74,4 

Соняшник 4954 4909 45 10597 10479 118 21,3 26,2 4,9 

Соя 1837 1703 134 3647 3251 396 19,1 29,4 10,3 

Картопля 18 14 4 429 302 127 222,2 305,3 83,1 

Овочі відкритого 

грунту 

30 12 19 1344 287 1057 247,3 565,4 318,1 

Разом 17708 17382 327 78150 75507 2642   - - 
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таких посушливих регіонах, як Схід та Південь
України, повністю себе виправдовує. Сільгос-
пвиробництво на зрошувальних землях підви-
щує якість зерна та вдвічі збільшує урожайність
культур" [4].

Наступною великою агропромисловою
компанією, що активно впроваджує системи
зрошення є HarvEast. Земельні активи підприє-
мства розташовані в межах Київської, Жито-
мирської та Донецької областей і охоплюють в
загальному 123 тис. га. З них 1 090 га землі в
Донецькій області знаходяться під зрошенням.
У 2019 році планується введення в експлуата-
цію ще дев'яти дощувальних машин на 900 га.
Всього за п'ять років заплановано забезпечити
зрошенням не менше 5 тис. га оброблюваних
земель. Для поливу компанія використовує до-
щувальні машини компаній Valley та Western
різних типів (фронтальні, кругові, секційні), які
застосовуються на площах під гібридизацією
кукурудзи, соняшнику, озимого і ярого ріпа-
ку, пшениці та сої.

Варто зазначити, що в межах досліджува-
ного підприємства, чітко прослідковуються
соціальні ефекти. Так, компанія за власні кош-
ти бурить свердловини для подачі води, будує
нову і відновлює вже існуючу інфраструктуру
та створює нові робочі місця. В ході реалізації
проекту зі зрошення у 2018 році було створено
14 нових робочих місць, окрім цього сезонні
польові роботи на зрошуваних ділянках дають
змогу додатково залучати 200 осіб з числа
місцевих мешканців [5].

Як бачимо, залучення інвестицій у новітні
системи зрошення несе у собі позитивні ефек-
ти не лише для підприємства, яке отримує до-
даткові прирости урожайності та якості про-
дукції, а й для місцевого населення, що отри-
мує нові робочі місця. Окрім цього, впровад-
ження систем зрошення стає передумовою для
розвитку насінництва в Україні, адже вирощу-
вання високоякісного насіння можливе лише за
умови достатнього забезпечення рослини во-
логою. На півдні та південному сході країни, де
зосереджена найбільша кількість родючих зе-
мель, які є основою для вирощування високоя-
кісного насіння, без поливу отримувати хоро-
ший врожай дуже складно. Саме тому для
підприємств даного регіону впровадження зро-
шення стало одним з найбільш важливих стра-
тегічних проектів.

Не лише в південних областях України
впроваджуються зрошувальні системи, а й як
зазначалося раніше, аграрні підприємства ак-
тивно інвестують у такі види активів і в цент-
ральних областях. Так, агрохолдинг "Астарта"

інвестував 10 млн грн у проект крапельного
зрошення полів у Полтавській області на площі
360 га. Така технологія поливу застосована для
забезпечення стабільної врожайності цукрово-
го буряку незалежно від кліматичних факторів.
Також, компанія застосовує дощувальні маши-
ни українського виробництва "Фрегат" на
площі у 500 га, де вирощує кукурудзу.

За рахунок застосування системи поливу на
ділянках під цукровим буряком компанія до-
сягла середньої врожайності даної культури на
рівні 85 т/га, а в перспективі планує вийти на
показник 100 т/га [7]. Такі результати стали
основою для прийняття рішення про збільшен-
ня площ під зрошенням до 2 500 га. Таким чи-
ном, підприємство має змогу збільшувати об-
сяги виробництва буряка, не збільшуючи площі
під ним.

Для оцінки результативності використання
системи зрошення на конкретному об'єкті дос-
лідження можемо проаналізувати діяльність
підприємства ТОВ "Лан", що у 2018 році впро-
вадило систему фронтального зрошення ліди-
руючої у цій сфері міжнародної компанії
"Valley".

Підприємство знаходиться у селі Новов'я-
зівське, Юр'ївського району Дніпропетровсь-
кої області. Клімат регіону помірно-континен-
тальний, кількість опадів становить 423 мм /рік,
переважно в теплий період року. Для регіону
характерні посухи, суховії, чорні пилові бурі,
недостатнє зволоження, що є причиною недо-
статнього розвитку гідромережі, значного по-
верхневого стоку. Такі природні особливості
цієї місцевості з урахуванням кліматичних змін,
зумовили прийняття рішення керівництвом
підприємства про запровадження системи зро-
шення на 500 га земель для збільшення ефек-
тивності виробництва, в першу чергу, кукуруд-
зи на зерно та подальшого використання зро-
шування на інших профільних культурах
підприємства.

У 2017 році підприємством був підписаний
договір на поставку зрошувального обладнан-
ня іноземного виробництва, яке за проектною
документацією забезпечує вологою 507 га
сільськогосподарських земель. Керівництвом
були обрані фронтальні та кругові типи систем
дощувального виду зрошення, адже вони є
найбільш поширеними в Україні та зарекомен-
дували себе, як надійна, енергоощадна та еко-
логічно безпечна техніка.

Інвестиції в таке обладнання в загальному
склали 19,1 млн грн, в розрахунку на гектар цей
показник складає 37,7 тис. грн. Якщо розгля-
дати валютний еквівалент таких вкладень, то
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він складає 1 416 дол. США/га. Такі інвестиційні
вкладення не є вищими за ту мінімальну межу,
яку аграрії південних регіонів країни встано-
вили з власного досвіду впровадження таких
проектів. Так, директор по виробництву ком-
панії "АТФ Агро-Діло" Володимир Гусєв, що
має в своєму арсеналі 100 зрошувальних сис-
тем у регіонах з ризикованим землеробством,
зазначає: "Для ефективної роботи зрошуваль-
них систем на полях мінімально потрібно вкла-
сти 2,3 тис. дол. США/га, максимально — 3 тис.
дол. США/га. Все залежить від того, як далеко
розміщено поле від каналу або як далеко по-
трібно проводити труби та комунікації" [6].

Питання величини інвестицій у цьому ас-
пекті відіграє ключову роль, адже не завжди
сільськогосподарські виробники мають змогу
витрачати кошти на реконструкцію водопрово-
ду. Якщо ж таке рішення і приймається, то це,
в свою чергу, збільшує величину інвестицій на
1 га і, як наслідок, збільшує строк їх окупності,
що за сучасних умов господарювання ставить
під сумнів доцільність таких вкладень.

Результати року показали, що урожайність
становила 70 — 72 ц/га. Якщо порівнювати дані
показники з результатами діяльності підприє-
мства у попередні роки, то вони свідчать про
результативність впровадження зрошення на
площах господарства. Порівнюючи уро-
жайність 2018 року з результатом 2015 року,
можемо стверджувати, що вона підвищилась на
44 %, а враховуючи результат 2016 року — вона
збільшилась у 2,5 рази. Варто врахувати той
факт, що система зрошення, як свідчить прак-
тика, перший рік працює лише на 80 % своєї

ефективності, а отже, не може дати максималь-
ного результату.

З метою подальшого порівняння можемо
дослідити результативність впровадження зро-
шувальної системи на підприємстві "Перемога
АВК", що також знаходиться в Дніпропет-
ровській області і має схожі кліматичні та при-
родні умови й вирощує кукурудзу на поливних
землях. Підприємство починаючи з 2016 року
збільшує площі під фронтальним типом зро-
шення, якщо у 2016 році їх було 168 га, то вже у
2018 році — 397 га. У 2018 році частина зрошу-
вальних земель, а саме 16 % з них була викори-
стана під посів кукурудзи. Показники урожай-
ності кукурудзи за умов зрошення 91 ц/га, а без
його використання становили 65ц/га. Тобто до-
статня кількість води дає змогу отримувати
майже до 51% кращі результати по урожай-
ності, ніж за тієї кількості опадів, що забезпе-
чується кліматичними умовами у певний пері-
од.

Як бачимо з таблиці 3, технологія зрошуван-
ня ПП "Перемога АВК" є більш ефективною,
адже за її використання витрачається менша
кількість прямих витрат на одиницю площі.
Особливо показовою у цій структурі витрат є
стаття пального і мастильних матеріалів, де
економія становить більше 2 000 грн/га. Також
більше ніж на 1 000 грн/га є меншими витрати
на ЗЗР та оплату праці.

Окрім значної економії на основних стат-
тях прямих витрат, спостерігаємо збільшення
витрат на мінеральні добрива. Проте їх збіль-
шення є виправданим, адже, як свідчить влас-
ний досвід, при внесенні мінеральних та орга-

Статті витрат 
ТОВ 

«Лан» 

ПП «Перемога 

АВК» 
∆ зміни 
витрат 

Насіння та посадковий 

матеріал 

3 240 2 911 + 329 

Мінеральні добрива  3 800  5 126  -1 326 

ЗЗР 2 052 1 045 + 1 007 

Пальне і мастильні 

матеріали 

3 000 856 + 2 144 

Оплата праці 1 800 397 + 1 403 

Всього прямих 13 892 10 335 + 3 557 

Оренда землі 3 500 3 429 + 71 

Ремонти АТП і МТП 1 000 2 842 + 280 

Доробка зерна 635 720 -85 

Інші ЗВВ 1 920 2 340 -420 

Всього розподілюваних 7 055 9 331 -2 276 

Електроенергія на полив 1 970 1 590 + 380 

МШП 876 937 -61 

Пальне та мастильні 

матеріали 

3 276 5 440 -2 164 

Охорона 710 840 -130 

Всього витрат на полив 6 832 8 807 -1 975 

Всього витрат 27 779 28 472 -693 

Таблиця 3. Порівняльна структура витрат на вирощуванні кукурудзи зі зрошенням
за 2018 рік, грн/га

Джерело: розроблено автором на основі управлінської звітності ТОВ "Лан" та ПП "Перемога АВК".
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нічних добрив утворюються сприятливі умови
для більш повного використання рослинами
зрошувальної води. А це, в свою чергу, свідчить
про те, що при оптимальній вологості грунту
добрива знижують транспіраційний коефіцієнт
більше, ніж за недостатнього вологозабезпе-
чення.

Відповідно до цього використання більшої
науково-обгрунтованої кількості добрив по-
мітно знижує коефіцієнт водоспоживання рос-
лин. При цьому одна й та ж зрошувальна нор-
ма води дає більший приріст урожаю з викори-
станням добрив, ніж без них. Як бачимо з таб-
лиці 4, використання більшої кількості добрив
за умов зрошення дає свої позитивні резуль-
тати. У 2018 році "Перемога АВК" зібрало на
40 % більше продукції на зрошувальних ділян-
ках, ніж на богарних.

Також важливо зауважити, що від відстані
до джерела зрошення залежать витрати на
пальне та мастильні матеріали. Чим вона є
більшою, тим вищими будуть витрати. В розрізі
досліджуваних підприємств більші витрати на
пальне має ПП "Перемога АВК", яке витрачає
на 2 164 грн/га більше, ніж ТОВ "Лан". Заува-
жимо, що така стаття витрат відіграє важливу
роль у формуванні собівартості продукції, тому
ряд підприємств, що не мають прямого досту-
пу до джерел зрошення, вкладають кошти у
розробку власних свердловин для забору води.

ВИСНОВКИ
Зрошення земель аграрними та агропромис-

ловими компаніями є практично одним із ос-
новних способів підвищення ефективності ви-
рощування сільськогосподарських культур.
Використання такого безальтернативного спо-
собу особливо притаманне посушливим регіо-
нам України, однак і в центральних регіонах
аграрії не відмовляються від такого методу
підвищення ефективності. Однозначне підви-
щення урожайності з використання зрошува-
них технологій гарантоване навіть і тим регіо-
нам, в яких природне зрошення забезпечує до-

статній рівень урожайності культур. Агропро-
мислові компанії все більше інвестують коштів
у проведення системи зрошення на своїх зе-
мельних ділянках, що значно підвищує фінан-
сові результати їх діяльності, і, як наслідок, є
локомотивом економічного зростання.
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Статті витрат 

Урожайність, ц/га 

2016 2017 

2018 

на 

богарних 

на 

зрошуваних 

ТОВ «Лан» 20 Х х 72 

ПП «Перемога 

АВК» 

60 64 65 91 

Таблиця 4. Динаміка урожайності кукурудзи
на зерно в умовах зрошення та без його

використання в ПП "Перемога АВК"
та ТОВ "Лан", 2016—2018 роки
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У результаті реформування земельних

відносин 6,9 млн громадян отримали право на
земельну частку, але не всі скористалися цим
правом, у результаті чого з'явилися невитребу-
вані паї. Площі невитребуваних паїв на сьогодні
у Житомирській області становлять 88,2 тис. га.
Донедавна земельні ділянки, віднесені до кате-
горії невитребуваних, використовувалися без
належного документального оформлення у
результаті чого місцевими бюджетами було
втрачено чималі суми коштів. Ще однією про-
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RESULTS OF THE REFORM OF LAND RELATIONS IN AGRICULTURE IN ZHYTOMYR REGION

Земельна реформа, проведена в Україні, охарактеризувалася роздержавленням сільськогосподарських земель, зап-
ровадженням інститутів оренди земель та їх нормативної грошової оцінки, становленням приватної власності на землю,
формуванням сімейних форм господарювання та корпоративних підприємницьких структур, що зумовило значні зміни у
системі земельних відносин. У статті розкрито особливості реформування земельних відносин, їх результати та сучасний
стан землекористування, проаналізовано окремі його аспекти. Висвітлено зміни у структурі земельного фонду Жито-
мирської області та хід приватизації земельних ділянок. З'ясовано, що розпайовані землі в області переважно передають-
ся в оренду, лише 4 % власників паїв самостійно їх обробляють. Виявлено, що половина не витребуваних паїв, нині не
використовуються або використовуються без правовстановлюючих документів, у результаті чого місцеві бюджети недо-
отримують кошти, які є потенційним джерелом їх наповнення. Необхідним є здійснення контролю за земельними ділянка-
ми відумерлої спадщини та невитребуваними земельними паями, залучення їх до господарського обороту. Встановлено,
що нормативна грошова оцінка у Житомирській області є найнижчою серед областей України, оскільки в досліджуваній
області переважають малопродуктивні дерново-підзолисті грунти. З'ясовано, що за період реформування виробництво
валової продукції сільського господарства у Житомирській області зменшувалось до 1999 р. включно, однак у наступні
роки тенденції змінилися. Поступово відбулося відродження галузі рослинництва, проте галузь тваринництва знаходить-
ся на рівні кризового 1999 р., продовжує зменшуватися поголів'я тварин, окрім птиці, чисельність якої зростає.

The land reform carried out in Ukraine was characterized by deregulation of agricultural land, the introduction of land
lease institutions and their normative monetary valuation, the formation of private ownership of land, the formation of family
forms of management and corporate entrepreneurial structures, which led to significant changes in the land relations system.
The article reveals the peculiarities of the reformation of land relations, their results and the current state of land use, and
analyzes its separate aspects. The changes in the structure of the land fund of Zhytomyr region and the course of privatization
of land plots have been highlighted. It is revealed that dispersed lands in the region are mainly leased, only 4% of the owners of
the shares independently process them. It is revealed that half of the unclaimed shares are not currently used or used without
legal documents, as a result, local budgets are losing money, which is a potential source of their filling. It is necessary to carry
out control over the land plot of the deceased heritage and unclaimed land shares, involving them in commercial turnover. It
is established that the normative monetary valuation in the Zhytomyr region is the lowest among Ukrainian regions, since in
the studied area prevailing low-yield turf-podzolic soils. It was determined that during the reform period, the gross agricultural
output in Zhytomyr region had been decreasing until 1999, however, trends in the following years have changed. Gradually,
the revival of the crop production sector took place, but the livestock industry is at the level of the crisis of 1999, the number of
animals continues to decrease, with the exception of the bird, whose number is increasing.

Ключові слова: земельні відносини, сільське господарство, земельний пай, реформування
сільського господарства, відумерла спадщина, не витребувані паї.

Key words: land relations, agriculture, land share, agricultural reformation, deceased heritage,
unclaimed land shares.

блемою сільськогосподарського землекорис-
тування, яка тривалий час залишалася не вирі-
шеною було використання земель відумерлої
спадщини. Причиною її формування стало те,
що чимало власників паїв не мали спадкоємців,
або останні не вбачають за необхідне оформ-
ляти спадщину, що і зумовило утворення зе-
мельних ділянок відумерлої спадщини, пере-
важна більшість яких використовується без
належного документального посвідчення.

Започаткована земельна реформа, не зва-
жаючи на свій тривалий та затяжний характер,
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досі не досягла досконалості та довершеності.
За період трансформацій в аграрній сфері по-
глибилися процеси дисбалансу між галузями
тваринництва та рослинництва на користь
останньої. Зазначені проблеми потребують не-
відкладного державного втручання та вирішен-
ня, що досягається шляхом гармонійного по-
єднання дії ринкових законів та дієвих регуля-
торних інструментів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми реформування земельних відно-
син у сільському господарстві, теоретичні об-
грунтування та науково-практичні розробки
знайшли своє відображення у працях таких
вітчизняних науковців: М.М. Федоров [3] та
В.Я. Месель-Веселяк [8], які розробили мето-
дологічні і методичні принципи нормативної
грошової оцінки сільськогосподарських зе-
мель, О.Ю. Лупенко та О.В. Ходаківська [6; 7],
які запропонували наукові засади запровад-
ження виваженого ринкового обігу сільсько-
господарських земель, що враховують націо-
нальні інтереси та потреби аграріїв; Й.М. До-
рош [2], Д.С. Добряк, Карплюк Д.І., Бабміндра І.Р.
[1] — напрацювали низку пропозицій щодо
удосконалення системи землеустрою в умовах
земельного реформування; Л.Я. Новаковський
та А.М. Третяк [9], за участі яких були напра-
цьовані напрями щодо завершення земельної
реформи в Україні і т.д.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — здійснити аналіз результатів

реформування земельних відносин у сільсько-
му господарстві Житомирської області та ви-
значити недоліки, що утворилися.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основою трансформації земельних відно-

син у сільському господарстві була зміна форм
власності та організаційно-правових форм гос-
подарювання. Земельна реформа передбачала

передачу земель у приватну та колективну
власність, а її метою було створення умов для
рівноправного розвитку всіх форм господарю-
вання на землі.

Реформування відносин власності на землю
має базуватися на пріоритетності загальнонац-
іональних цінностей. При трансформації відно-
син власності на землі сільськогосподарського
призначення доцільно враховувати можливість
вибору та вільної праці, тобто власник земель-
ної ділянки повинен мати змогу в будь-який час
реалізовувати свої правомочності з питань во-
лодіння, користування та розпорядження. По-
при те, що земля виступає природним ресурсом
сільськогосподарські угіддя приносять прибу-
ток за рахунок праці та виробництва, тому при
реформуванні відносин власності на землю не-
обхідно звертати увагу на зміни у сфері вироб-
ництва. Землекористувач повинен мати право на
вибір організаційно-правової форми господа-
рювання і в умовах вільної конкуренції здійсню-
вати сільськогосподарську діяльність. Держава
за участі обласних, місцевих та селищних гро-
мад повинна використовувати відповідні інстру-
менти для забезпечення раціонально викорис-
тання земельних ресурсів, підвищення економі-
чної ефективності та охорони земель для зба-
лансованого функціонування навколишнього
середовища [15, с. 42].

Загалом дослідники розглядають транс-
формацію відносин власності як "структурні
перетворення у відносинах власності, посилен-
ня ролі тих чи інших господарських укладів та
організаційно-правових форм господарюван-
ня, зміна їх цільової спрямованості, нових тен-
денцій у відносинах володіння, розпоряджен-
ня і використання у межах існуючих форм влас-
ності" [15, с. 42].

Житомирська область займає 4,94 % від
всієї території України, її площа станом на
01.01.2018 р. становить 2982,7 тис. га. Землі
сільськогосподарського призначення займають
половину всієї області — 53 %, забудовані землі
становлять 3 %, відкриті заболочені землі —

Види основних земельних угідь та 

економічної діяльності 

Площа земель  

у 2013 р. Площа земель 

у 2014 р., тис. 

га 

Площа земель 

у 2015 р.,  

тис. га 

Площа 

земель у 

2016 р., тис. 

га 

Площа земель у 2018 р. 

Усього 

тис. га 
% 

Усього 

тис. га 
% 

Загальна площа земель 2982,7 100 2982,7 2982,7 2982,7 2982,7 100 

Сільськогосподарські землі всього 1583,0 53,1 1583,1 1582,4 1582,2 - - 

у тому числі: 

сільськогосподарські угіддя 
1510,8 50,7 1511,0 1510,3 1510,1 1510,0 

50,6 

з них:  рілля 1107,9 37,1 1107,9 1111,2 1112,7 1113,8 37,3 

перелоги 65,5 2,2 66,8 63,6 62,1 61,9 2,1 

багаторічні насадження 23,3 0,8 23,3 23,4 23,4 23,4 0,8 

сіножаті та  пасовища 314,1 10,5 313 312,1 311,9 310,9 10,4 

 

Таблиця 1. Земельний фонд Житомирської області та його зміни (на початок року)

Джерело: за даними [13; 14]; дані Держгеокадастру.
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3,4%, відкриті землі без рослинного покриву
або з незначним покривом — 1,3 %, води — 1,6%
(табл. 1).

У Житомирській області найбільша площа
лісів — 1020,2 тис. га. Лісистість становить 34,2%
від загальної площі області. Лісові ресурси ви-
конують важливу роль у сільському госпо-
дарстві. У першу чергу це пов'язано з викорис-
танням побічних лісових користувань, відпові-
дно до Лісового кодексу України до яких відно-

сять: заготівлю сіна, випасання худоби, розмі-
щення пасік, заготівлю дикорослих плодів,
горіхів, грибів, ягід лікарських рослин, збиран-
ня лісової підстилки та заготівлю очерету [5].
Роль лісів полягає також у захисті угідь від за-
топлення і суховіїв, водної та вітрової ерозії
грунтів. Вони беруть безпосередню участь у
регулюванні водно-повітряного режиму та
створюють сприятливі кліматичні умови.

У структурі земельного фонду Жито-
мирської області сільськогосподарські угіддя
за досліджуваний період зменшились на 800
га до 1510,0 тис. га і у 2018 р. становлять 50,6%.
Площа ріллі у структурі сільськогосподарсь-
ких угідь становить 73,8%. За досліджуваний
період вона збільшилась на 5,9 тис. га до 1113,8
тис. га, що становить 37,3% від загальної те-
риторії Житомирської області. Площа пере-
логів у Житомирській області є найбільшою у

країні та становить 26,8% від всієї площі пере-
логів України, та 4% від площі сільськогоспо-
дарських угідь області. За досліджуваний пер-
іод їх площа зменшилась на 3,6 тис. га і стано-
вить 61,9 тис. га. Природні кормові угіддя ста-
новлять 20,6% (310,9 тис. га) від сільськогоспо-
дарських угідь, багаторічні насадження — 1,5%
(23,4 тис. га).

Негативним явищем для сільського госпо-
дарства області є наявність 33,5 тис. га (2,1%)
сільськогосподарських земель, які зазнали тех-
ногенного забруднення.

Важливим етапом у реформуванні земель-
них відносин стало паювання земель та пере-
дача прав на земельні наділи громадянам. У ре-
зультаті держава позбулася монопольного
права на землі сільськогосподарського призна-
чення. Паювання земель було здійснено у
1995—1996 рр., відповідно до Указу Президен-
та України "Про порядок паювання земель, пе-
реданих у колективну власність сільськогоспо-
дарським підприємствам і організаціям", яким
визначався розмір земельного паю без виділен-
ня земельних ділянок у натурі. У результаті
землі колгоспів, радгоспів, міжгосподарських
підприємств перейшли у власність їх правців-
ників і пенсіонерів з їх числа [8, с. 206] (рис. 1).

У Житомирській області право власності на
земельну частку (пай) набули 311330 громадян,
площею сільськогосподарських земель 1,1 млн
га. Із них отримали Сертифікати на право на
земельну частку (пай) 97,4% громадян. Серти-
фікат посвідчував право особи на земельну ча-
стку і містив відомості про її вартість та розмір
в умовних кадастрових гектарах. Згодом
відбувся процес виділення земельних часток
(паїв) у натурі (на місцевості), який супровод-

Кількість громадян, які набули право на земельну частку (пай)  

(311330) 

Кількість громадян, які отримали сертифікати 

(303201) 

Кількість оформлених держаних актів 

(272589) 

Видано державних актів 

(266494) 

Оформлено та видано свідоцтва про право власності 

(8525) 

Рис. 1. Хід приватизації земельних часток
(паїв) у власність громадянами Житомирської

області станом на 25.09.2018 р.
Джерело: за даними територіального органу Держгеокадаст-

ру у Житомирській області.

Таблиця 2. Паювання сільськогосподарських
земель у розрізі районів Житомирської

області станом на 01.01.2018 р.

Джерело: за даними територіального органу Держгеокадаст-
ру у Житомирській області.

Назва району 

Кількість 

громадян, які 
набули право на 

земельну частку 

(пай), чол. 

Загальна 

площа земель 
переданих у 

власність, га 

Середня 
площа 

паю, га 

Андрушівський 14204 55713 3,9 

Баранівський 9470 33825 3,6 

Бердичівський 16420 45063 2,7 

Брусилівський 7795 37954 4,9 

Вол.-Волинський 10157 36459 3,6 

Ємільчинський 16912 76527 4,5 

Житомирський 15607 50074 3,2 

Коростенський 14206 72027 5,1 

Коростишівський 9779 37227 3,8 

Лугинський 7487 21860 2,9 

Любарський 12924 43185 3,3 

Малинський 12424 53171 4,3 

Народицький 6258 21782 3,5 

Нов.-Волинський 23206 77436 3,3 

Овруцький 20902 44506 2,1 

Олевський 11664 27906 2,4 

Попільнянський 15633 63080 4,0 

Радомишльський 14693 53176 3,6 

Романівський 10196 38204 3,7 

Ружинський 18976 64409 3,4 

Червоноармійський 11561 41885 3,6 

Черняхівський 12721 46596 3,7 

Чуднівський 18132 57999 3,2 

Разом  311327 1100064 3,5 
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жувався видачею Державних актів на право
власності взамін сертифікатів. 87,9% громадян
які отримали сертифікати, здійснили оформ-
лення та отримали державні акти на право влас-
ності земельної ділянки. Від загальної кількості
громадян, які набули право на земельну частку
їх кількість становить 85,6%.

Загалом у Житомирській області найбільша
площа земель переданих у приватну власність
земель була у Новоград-Волинському (77436 га),
Ємільчинському (76527 га) та Коростенському
(72027 га) районах. Натомість найменші площі
земель було передано в Олевському (27906 га),
Лугинському (21860 га) та Народицькому (21782
га) районах. Розмір земельного паю по районах
Житомирської області як і загалом по Україні є
різними, оскільки на його величину впливали
такі фактори, як: площа сільськогосподарських
угідь, яка підлягала паюванню; чисельність осіб,
яким належало право на пай та якість грунто-
вого покриву. Найбільші за площею паї на одну
особу припадають у Коростенському (5,1 га),
Брусилівському (4,9 га) та Ємільчинському (4,5
га) районах, найменші — в Олевському (2,4 га)
та Овруцькому (2,1 га) районах. У середньому
по Житомирській області площа земельного паю
становить 3,5 га (табл. 2).

Ключова мета земельної реформи поляга-
ла у передачі сільськогосподарських земель
тим хто на ній працює. Підгрунтям цьому слу-
гувала думка, що вони зможуть стати ефектив-
ними господарями. Проте практика показала,
що нині лише 4 % власників земельних паїв об-
робляють їх самостійно [7; 20]. Із яких, 66,1%
використовуються для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва та 33,3%
для особистого селянського господарства. Пе-
реважна більшість розпайованих земель — 54%
передано в оренду (рис. 2).

Не визначились як розпоряджатись своїм
правом на земельну частку (пай) 22,8 % власни-
ків (251,3 тис. га), з яких 15,9 % (39,9 тис. га) —
померли, а їх спадкоємці відсутні. Площа нероз-
поділених земель становить 11,2 % (123,6 тис.
га), невитребуваних земельних паїв — 88,2 тис.
га (8%) [6; 21].

У результаті реформування та приватизації
земельних ділянок не на всі земельні частки
було витребувано, як близько 100 тис. паїв в Ук-
раїні залишилися не витребуваними [7].

Загалом невитребуваний пай (земельна
ділянка) — це земельна ділянка, що була запро-
ектована в складі єдиного земельного масиву,
визначена в проектах чи схемах паювання земель
КСП, без визначення меж в натурі (на місце-
вості), проте не була розподілена на зборах влас-

ників земельних часток (паїв) через неявку на
збори осіб — власників права на земельну част-
ку (пай) чи їх спадкоємців у результаті грома-
дяни які мали право на них не отримали відпов-
ідного документа (сертифіката), що підтверд-
жує це право, або власники земельних часток не
оформили право власності чи померли, а їх спад-
коємці не прийняли спадщину [19; 10].

Відповідно до статті 13 Закону України
"Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток
(паїв)" нерозподілені (невитребувані) земельні
ділянки за рішенням відповідної сільської, се-
лищної, міської ради чи районної державної ад-
міністрації можуть передаватися в оренду для
використання за цільовим призначенням на
строк до моменту отримання їх власниками
державних актів на право власності на земель-
ну ділянку, про що зазначається у договорі
оренди земельної ділянки, а власники земель-
них часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли
участь у розподілі земельних ділянок, повідом-
ляються про результати проведеного розподі-
лу земельних ділянок у письмовій формі, у разі
якщо відоме їх місцезнаходження [12].

Площа невитребуваних земельних паїв у
Житомирській області станом на 01.01.2018 р.
складає 88,2 тис. га, з яких 47,1% (41,6 тис. га)
використовуються згідно з договорами, 39,7%
(34,991 тис. га) не використовуються та 13,2%
використовуються без правовстановлюючих
документів, тобто значна частина ріллі викори-
стовується без належного документального
оформлення та статистичного і податкового
обліку (рис. 3).

У розрізі районів Житомирської області
найбільше невитребуваних (нерозподілених)
земельних часток налічується у Коростенсько-

Рис. 2. Структура розпайованих земель
Житомирської області за способом

їх використання на 01.01.2018 р.

Джерело: за даними територіального органу Держгеокада-
стру у Житомирській області.

Самостійно 
обробляється 4%

В оренді  54%

Не визначились 
23%

Відумерла 
спащина 

0,7 тис. га; 

Невитребувана 
8%

Нерозподілена 
11%
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му районі (10693 га), з яких 81% використову-
ються відповідно до договору оренди. У Ма-
линському районі — 9382 га, з яких 61% вико-
ристовують відповідно до договорів, а 39% не
використовують взагалі. У Радомишльському
районі з 8247 га використовуються лише 11%, а
89% не використовують або відповідні докумен-
ти відсутні. У Андрушівському та Бердичівсь-
кому районах усі невитребувані паї використо-
вуються без правовстановлюючих документів,
у Ружинському — 95%, Попільнянському —
83% (табл 3).

Відповідно до законодавства України не-
витребувана земельна ділянка може бути пере-

дана до комунальної власності територі-
альної громади, на території якої вона
розташована, у порядку визнання майна
безхазяйним, за рішенням суду, у разі
якщо до 1 січня 2025 року власник невит-
ребуваної земельної частки (паю) або
його спадкоємець не оформить право
власності на земельну ділянку [11].

Крім невитребуваних земельних паїв,
у процесі реформування земельних відно-
син утворилися земельні ділянки зі стату-
сом відумерлої спадщини. Відумерла спад-
щина — це земельна ділянка, яка належа-
ла особам, що померли, а спадщина зали-
шилась через відсутність спадкоємців чи

їх відмову від спадщини, або вчасно не було по-
дано заяву про прийняття спадщини.

Відповідно до Цивільного Кодексу статті
1277 "У разі відсутності спадкоємців за запові-
том і за законом, усунення їх від права на спад-
кування, неприйняття ними спадщини, а також
відмови від її прийняття орган місцевого само-
врядування за місцем відкриття спадщини, а
якщо до складу спадщини входить нерухоме
майно — за його місцезнаходженням, зобов'я-
заний подати до суду заяву про визнання спад-
щини відумерлою.

У разі якщо на об'єкті нерухомого майна на
момент відкриття спадщини знаходиться рухо-

ме майно, що входить до
складу спадщини, таке рухо-
ме майно переходить у
власність територіальної
громади, якій передано
відповідну земельну ділянку.
Відповідно до Закону Украї-
ни від 20.09.2016 р. "Про вне-
сення змін до деяких зако-
нодавчих актів України
щодо правової долі земель-
них ділянок, власники яких
померли" землі відумерлої
спадщини передаються у
комунальну власність тери-
торіальній громаді за місцем
розташування спадщини.

У Житомирській області
станом на 01.01.2018 р. знахо-
диться 651 га земель віду-
мерлої спадщини. Найбіль-
ше цих земель знаходиться
у 4 районах: Новоград-Во-
линському — 183 га (28,1%),
Володарсько-Волинському
112 га (17,2%), Любарському
105 (16,1%) та Ружинському

використовуються 
відповідно до 

договорів; 41554 га ; 
47%

використовуються 
без правовстановлю-

ючих документів; 
11644 га ; 13%

не 
використовуються 

34991 га; 40%

Рис. 3. Розподіл не витребуваних земельних часток
(паїв) за способом використання у Житомирській

області станом на 01.01.2018 р.
Джерело: за даними територіального органу Держгеокадастру у Жи-

томирській області.

Таблиця 3. Використання нерозподілених земельних паїв
у Житомирській області станом на 01.01.2018 р.

Джерело: за даними територіального органу Держгеокадастру у Житомирській області.

Назва району 

Загальна 

площа нероз-

поділених 

земельних 

паїв, га 

З них 

використовують

ся відповідно до 

договору, 

використовуються 

без правововстано-

влюючих 
документів 

не використо-

вуються 

га % га % га % 

Андрушівський 3103 - 0,0 3103 100,0 - - 

Баранівський 4226 2081 49,2 - - 2145 50,8 

Бердичівський 1060 - - 1058 99,8 2 0,2 

Брусилівський 1132 - - - - 1132 100,0 

Вол.-Волинський 7372 4381 59,4 - - 2991 40,6 

Ємільчинський 1413 1413 100,0 - - - - 

Житомирський 869 26 3,0 - - 843 97,0 

Коростенський 10693 8662 81,0 - - 2031 19,0 

Коростишівський 455 - - - - 455 100,0 

Лугинський 3785 2410 63,7 - - 1375 36,3 

Любарський 424 424 100,0 - - - - 

Малинський 9382 5741 61,2 - - 3641 38,8 

Народицький 3468 2327 67,1 - - 1141 32,9 

Нов.-Волинський 5293 3030 57,2 595 11,2 1668 31,5 

Овруцький 5246 216 4,1 2940 56,0 2090 39,8 

Олевський 394 - -   394 100,0 

Попільнянський 1783 143 8,0 1473 82,6 167 9,4 

Радомишльський 8247 903 10,9 - - 7344 89,1 

Романівський 1308 1082 82,7 - - 226 17,3 

Ружинський 2608 133 5,1 2475 94,9 - - 

Червоноармійський 5014 4214 84,0 - - 800 16,0 

Черняхівський 7135 2535 35,5 - - 4600 64,5 

Чуднівський 3779 1833 48,5 - - 1946 51,5 

Разом 88189 41554 47,1 11644 13,2 34991 39,7 
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районах 96 га (14,7%), які
складають 76,2% від загаль-
ної площі земель відумерлої
спадщини області. У 2017 р.
із загальної площі відумер-
лої спадщини в оренду було
надано лише 14 %. Орендна
плата за такі земельні ділян-
ки у 2017 р. становила 5248
грн/га, що значно вище, ніж
оренда за земельні паї
(різниця ставить 5 разів).

Також у Житомирській
області налічується 39896 га
земель, що знаходяться у
невизначеному стані, оскільки 12997 осіб (влас-
ників паїв) померли, а спадкоємці відсутні, але
відумерлою спадщиною їх не визначено.

У регулюванні земельних відносин важли-
ве значення відіграє нормативна грошова оцін-
ка земель сільськогосподарського призначен-
ня. Оцінка земель входить до єдиної держав-
ної системи земельно-кадастрових робіт і є
складовою державного земельного кадастру,
яка включає бонітування грунтів, економічну
оцінку земель і грошову оцінку земельних діля-
нок. Потреба у грошовій оцінці земель сіль-
ськогосподарського призначення виникла при
входженні економіки нашої держави в ринкові
відносини [7]. Оскільки грошової оцінки не
було, то вартість землі не включалась до со-
бівартості продукції і прибуток на неї не нара-
ховувався. У результаті сільськогосподарські
товаровиробники недотримували кошти, що
гальмувало розвиток сільськогосподарського
виробництва [3, с. 35].

З плином часу нормативна грошова оцінка
сільськогосподарських угідь зазнала суттєвих
змін. Так станом на 1 січня 2018 р. нормативна
грошова оцінка 1 га ріллі у Житомирській об-
ласті проти 1995 р. зросла у 8,7 раза і становить
21165,27 грн/га, проте є найнижчим показни-
ком в Україні. Нормативна грошова оцінка по
багаторічним насадженням,
сіножатям пасовищам зрос-
ла у 4,8 рази (рис. 4).

Нормативна грошова оцін-
ка сільськогосподарських
земель в Україні була зат-
верджена 01.07.1995 р. при
підготовці до передачі зе-
мель у колективну власність
та їх розпаюванні. Відпові-
дно до постанови Кабінету
Міністрів України від
12.05.2000 р. №783 "Про

проведення індексації грошової оцінки земель"
та Податкового кодексу України у країні була
запроваджена індексація нормативної грошової
оцінки земель на відповідний коефіцієнт (рис. 5).

У 2012 р. коефіцієнт індексації становив
1,756 і нормативна грошова оцінка 1 га ріллі
підвищилась до 13731,64 грн. У 2015 р. коефі-
цієнт становив 1,249, що забезпечило зростан-
ня величини нормативної грошової оцінки 1 га
до 17150,82 грн. У 2017 р. коефіцієнт індексації
становив 1,2 у результаті чого нормативна гро-
шова оцінка підвищилася до 20580,98 грн/га.

Грунтовий покрив Житомирської області є
дрібноконтурним, домінують малопродуктивні
дерново-підзолисті грунти, які займають 50%
сільськогосподарських угідь. Чорноземні та
чорноземнолугові грунти займають лише
14,2%. Найбільш родючі грунти зосереджені у
південно-лісостеповій частині: сірі лісові, тем-
но-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені,
чорноземи типові, лучні та чорноземно лучні,
дерново глейові (рис. 6).

Досліджуючи розмір нормативної грошової
оцінки орних земель Житомирської області в
розрізі районів, стає очевидним, що найвища
грошова оцінка ріллі має місце в Ружинському
районі (37713,97 грн/га), оскільки там перева-
жають опідзолені грунти та малогумусні чор-
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Рис. 4. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь
Житомирської області, грн/га

Джерело: за даними Держгеокадастру [4].
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Джерело: за даними Держгеокадастру [4].
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ноземи. Найнижча грошова оцінка ріллі в Лу-
гинському районі (5558,56 грн/га), де перева-
жать дерново-підзолисті грунти, які характе-
ризуються легким гранулометричним складом
та високою кислотністю.

Незважаючи на те, що на операції з купівлі-
продажу земель сільськогосподарського при-
значення діє мораторій, спостерігається рух
права на земельні частки (паї), оскільки в умо-
вах дії мораторію дозволено передавати зе-
мельні ділянки у спадок, дарування, обмінюва-
ти на іншу земельну ділянку чи викуповувати
для суспільних потреб [21]. Станом на
01.01.2017 р. у Житомирській області було за-
фіксовано 52070 шт. нотаріально посвідчених
переходів прав на земельну ділянку, загальною

площею 169,4 тис. га. Із них були успадковано
164,5 тис. га (97,1%), подаровано — 2,7 %, об-
міняно — 0,1 % та продано — 0,1%.

Попри позитивні зрушення у земельному
реформуванні виробництво сільськогоспо-
дарської продукції зазнало спаду як в Україні
загалом, так й у Житомирській області зокре-
ма. Спад виробництва відбувався у результаті
стримування процесу реорганізації госпо-
дарських структур колективного типу та не-
сприятливої цінової політики. Такий процес
мав місце до 1999 р. включно. У цей період по-
казники ефективності агросектору були най-
меншими. Після реформування колективних
сільськогосподарських виробничих структур в
агроформування ринкового типу, розширення

земельних площ у фер-
мерських господарств та
господарств населення
виробництво почало по-
ступово зростати. Нині
виробництво продукції
сільського господарства
порівняно з 1999 р. зрос-
ло на 83,3% і становить
9,9 млрд грн.

За досліджуваний пе-
ріод також відбулися змі-
ни й у структурі вироб-
ництва. Так, у 1990 р.
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Рис. 6. Нормативна грошова оцінка ріллі у Житомирської області
станом на 01.01.2017 р., грн/га

Джерело: за даними ННЦ "Інститут аграрної економіки".
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співвідношення рослинництва до тваринництва
було 47:53, а у 2017 р. — 72:28 (рис. 7).

ВИСНОВКИ
У ході приватизації земельних ділянок, не

всі земельні частки було витребувано, у резуль-
таті чого сформувалися невитребувані земельні
паї. Згодом додалася ще одна категорія земель —
землі відумерлої спадщини, кількість яких з
кожним роком збільшується. Оскільки питан-
ня, щодо використання таких земель є недо-
статньо врегульованими тривалий час викори-
стання таких земель проводилося без відпо-
відного документального оформлення, на-
слідком чого стало неодержання значних сум
коштів місцевими бюджетами, що мали б на-
дійти від плати за їх використання.
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