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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА НОСІЇВ ФІСКАЛЬНОЇ СУТІ 

 
Анотація 

Вступ. Розбудова ринкової економіки в Україні, її соціальна орієнтація передбачає формування 
ринкового середовища з притаманною йому системою фінансових важелів, провідну роль серед яких відіграє 
податкова система. Формування ефективно діючих ринкових механізмів, здатних забезпечити стале 
економічне зростання, потребує впливу державних інституцій на макро- та мікроекономічні відтворювальні 
процеси. 

Метою є системний аналіз та оцінка фіскально-економічних методів регулювання й стимулювання 
розвитку малого підприємництва, обґрунтування напрямів реформування механізмів справляння й 
адміністрування податкових платежів як важелів опосередкованої фінансової підтримки підприємництва. 

Методи. Описано історичні напрямки та думки відомих мислителів, завдяки яким упродовж 
століть сформувались основні елементи фінансового господарства. 

Результати. Проаналізовано сутність фінансово-економічних категорій, їх внутрішню природу та 
функціональне призначення. Проаналізовано думки українських вчених  та описані ними критерії, які мають 
вплив на українську економіку і зараз.  

Перспективи. Визначальною умовою створення ефективної системи державного регулювання 
економіки є наукове обґрунтування концептуальних засад податкової політики, яка повинна формуватися 
на відповідній методологічній основі, що дасть можливість гармонізувати відносини та реалізувати 
економічні інтереси держави й платників податків.  

Ключові слова: фіск, податки, збори, державні доходи, фінансові ресурси. 
 

Вступ. Фінансова політика держави в умовах ринкового середовища головним чином 
ґрунтується на системі фінансових важелів та стимулів, серед яких провідне місце займають 
податки, збори, інші обов’язкові платежі суб’єктів підприємництва, домогосподарств, інших 
категорій платників до бюджету та цільових фондів загальнодержавного значення. Основним 
джерелом державних доходів виступають податкові платежі як соціально-економічне явище. Вони 
справляють відповідний (в інтересах суспільства) вплив на стан економічного розвитку в цілому та 
окремих його складових у розрізі господарських сегментів, зокрема, та забезпечують реалізацію 
соціальних гарантій населенню країни. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зазначимо, що розвиток теорій 
оподаткування відбувався еволюційно та в контексті демократизації суспільних правовідносин і 
піднесення на якісно новий рівень розвитку процесу державотворення. Впродовж свого розвитку 
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вчення про державу відкривало нові можливості для пізнання суті фінансового господарства 
держави, а також і для з’ясування природи його першооснови, а саме: фінансових ресурсів 
держави. Виокремлення фінансової науки у самостійну галузь дозволило їй у ХХ ст., 
використовуючи ідеї неокласиків та вчення про правову державу, обґрунтувати і дати чітке 
визначення основних елементів фінансового господарства держави, а саме: 

− державних доходів; 
− фінансових ресурсів; 
− доходів бюджетів. 
Мета. Зазначені нами фінансово-економічні категорії на перший погляд сприймаються як 

синоніми. Тому, для розмежування даних понять необхідно ґрунтовно та всебічно дослідити їх 
внутрішню природу та функціональне призначення.  

Методологія дослідження. У статті використано метод ретроспектиного аналізу при описі 
історичних напрямків та думок відомих мислителів, завдяки яким упродовж століть сформувались 
основні елементи фінансового господарства. 

Результати. В цьому плані на увагу заслуговують узагальнення, зроблені С. Юрієм: 
“Найоб’ємніше з них – фінансові ресурси держави. До них належать, крім державних доходів і 
доходів бюджетів держави, і заощадження населення в державних банках, і кошти населення, які 
були отримані завдяки продажу облігацій державних позик, і фінансові ресурси державних 
підприємств, установ та організацій. Державні доходи є власністю держави, на відміну від 
фінансових ресурсів держави, без будь-яких умов і зобов’язань щодо суб’єктів держави” [9, с.400].  

На наш погляд, вичерпну оцінку діяльності вчених дав І. Озеров у роботі “Основи 
фінансової науки” [5, c.544]: “Макіавеллі в ХVІ столітті рекомендує загально-майновий податок з 
кадастром, а Гвічіардіні в одній роботі виступає прибічником прогресивного оподаткування; 
Ботеро вважає непрямі податки найпридатнішими для оподаткування доходів від промисловості 
та рухомості”. 

Основним напрямом досліджень англійських філософів-економістів ХVІ-ХVІІ століття 
Ф. Бекона, У. Петті, Т. Мена, Т. Гоббса та Д. Локка виступила проблема оптимізації оподаткування. 
Зокрема, Т. Гоббс підкреслював виняткове право монархічної влади встановлювати податки з 
населення, називаючи їх ціною громадського спокою, однак застерігав про необхідність зберігати 
помірність і рівномірність у розподілі податків, надаючи перевагу непрямим податкам. Своєю 
чергою, Д. Локк вперше висловив припущення про доцільність розвитку прямого оподаткування. 

Отже, з вищенаведеного можемо зробити наступний висновок: основна заслуга 
англійських вчених – це постановка проблеми оптимізації податкової структури не в площині 
“реальні – особисті податки”, а через призму співвідношення між прямими та непрямими 
податками. 

Наукова течія “камералізм” (меркантилізм у сфері державного господарства) була 
започаткована у Німеччині в ХVІІ-ХVІІІ століттях. На думку В. Андрущенка, “камералістам по 
справедливості треба віддати честь і шану за започаткування проекту німецької соціальної 
держави, взірець якої привертає увагу державних діячів і наукової громадськості України” [1, c.44]. 
Представники цієї наукової течії досліджували прикладні аспекти в галузі оподаткування. 
Наприклад, К. Клок основну увагу зосереджував на розробці кадастрових оцінок. Водночас 
головною його заслугою є формування рекомендацій щодо оподаткування доходів за мінусом 
витрат. Своєю чергою, Ф. Юсті та І. Зонненфельз продовжили традиції школи камералістів у ХVІІІ 
столітті. Ф. Юсті, розглядаючи наявні на той час поголівні та майнові податки, дійшов наступного 
висновку: податки в багатьох державах уже не є надзвичайними доходами. Також, усвідомлюючи 
неминучість застосування оподаткування для акумуляції доходів держави, він запропонував 
утримувати податки з доходів підданих, не сприймаючи майнові.  

Починаючи з другої половини ХVІІІ століття, науковий світогляд формувався під впливом 
ідей французької школи фізіократів, які вважали єдиним джерелом усіх чистих доходів землю. На 
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думку фізіократів, промисловість і торгівля нічого нового не створюють і не додають. Спираючись 
на цю ідею, вчені Ф. Кене, А. Тюрго, О. Мірабо дійшли висновку щодо необхідності переходу від 
множинності податків до єдиного поземельного. На думку Ф. Кене, погано організоване 
оподаткування є першопричиною скорочення виробництва. Вагомою заслугою фізіократів є 
спроби обґрунтувати зв’язок між оподаткуванням та обсягами й ефективністю суспільного 
виробництва, дослідити критерії справедливого оподаткування та механізми перекладання 
фіскального тягаря та визначити частку участі кожного громадянина у видатках держави тощо [2, 
с. 70]. 

Відмінною від наукової концепції оподаткування фізіократів була позиція французького Ш. 
Л. Монтеск’є, який наголошував на надійності та простоті опосередкованих податків, порядок 
справляння яких є малопомітним процесом як для платників, так і носіїв податкової суті. В свою 
чергу, англійський філософ Д. Юм, надаючи перевагу непрямим податкам, висловлював 
консервативну відданість середньовічної Англії акцизним формам оподаткування.  

Водночас зазначимо - вказані автори в основу своїх досліджень поклали, головним чином, 
юридичні аспекти податкового процесу, розглядали поверхневі механізми податкової форми 
одержавлення створеної вартості, але, разом з тим, не звертали належної уваги на глибинні 
об’єктивні передумови та соціально-економічні наслідки оподаткування. 

Отже, протягом ХV-ХVІІІ століть податкова теорія пройшла певну еволюцію від повного 
заперечення податків як джерел державних доходів до абсолютного їх сприйняття у такій якості. 
Окрім цього, зазначений етап характеризується прикладним характером, що пов’язано із зміною 
форм і методів податкових відносин за певних соціально-економічних умов, але не відрізняється 
системністю наукових досліджень.  

Значним кроком у дослідженні податкових фінансів стало зародження класичної політичної 
економії, завдяки якій було започатковане вивчення основних принципів побудови податків і 
податкової системи. 

Основоположником цієї науки вважають англійського економіста А. Сміта, який у роботі 
“Дослідження про природу та причини багатства народів” одним із перших вивів чотири 
основоположні принципи оподаткування, суть яких полягає у такому:  

− “...по-перше, всі громадяни повинні брати участь в утриманні уряду пропорційно своїм 
доходам, які вони одержують під захистом та опікою держави. Тобто треба дотримуватися рівності 
оподаткування; 

− по-друге, податки повинні бути чітко визначені, а не довільні. Це означає встановлення 
строків сплати, способів платежу, сум податків, зрозумілих для платника та всіх інших осіб; 

− по-третє, податки повинні утримуватися тоді та в такий спосіб, щоб це було вчасно та 
зручно для платника. Ця необхідна умова оподаткування передбачає зручність справляння; 

− по-четверте, кожен податок має бути розроблений так, щоб якомога менше вилучати 
грошей у платників понад той дохід, який він приносить у скарбницю, тобто забезпечити 
дешевизну справляння податків. Великі витрати на утримання податку роблять сам податок 
недоцільним” [7, c.684]. 

На увагу заслуговують також висновки А. Сміта, які стосуються поєднання різних джерел 
державних доходів: землі, праці, капіталу, а також обґрунтування тези, що податок є 
справедливою ціною за сплату послуг державі, в основу якої покладена теорія про 
непродуктивність державних послуг. Разом з тим, рівень оподаткування має бути оптимальним, не 
створювати передумов для відтоку капіталу з країни: “Податок, що призводить до відпливу 
капіталу з будь-якої країни, веде, таким чином, до зниження всіх джерел доходів власника й 
суспільства. Внаслідок перенесення капіталу в іншу країну неминуче зменшуються більшою чи 
меншою мірою не лише прибуток із нього, а й земельна рента і заробітна плата” [7, с. 605]. 

На наш погляд, сформульовані автором принципи та умови оподаткування спрямовані не 
лише на впорядкування й раціоналізацію системи оподаткування відповідно до нових умов 
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господарського механізму, а й на формування певної економічної інфраструктури, яка б сприяла 
розвитку промисловості й торгівлі. Зазначимо і те, що вчення А. Сміта відрізняється комплексним 
підходом.  

Теорію податків англійської класичної політичної економії логічно завершив Д. Рікардо. На 
його думку, “податки складають ту частку продукту землі та праці країни, яка надходить у 
розпорядження уряду: вони завжди сплачуються або з капіталу, або з доходу країни”. Він ще 
чіткіше, ніж А. Сміт, визначив завдання та особливості податків і довів, що податкове регулювання 
повинно заохочувати нагромадження та розширення виробництва.  

Д. Рікардо висвітлив власну концепцію податкових фінансів у таких роботах, як: “Засади 
політичної економії та оподаткування” та “Трактат про податки і збори”. Як і попередник, він 
стверджував про негативний вплив носіїв фіску на розширене відтворення. Відповідно до точки 
зору автора капітал слід максимально звільнити від оподаткування, оскільки податкове 
навантаження скорочує прибутки капіталістів, призводить до загального зростання рівня цін, а це, 
в свою чергу, зумовлює негативні тенденції в розвитку економіки держави. Д. Рікардо категорично 
стверджував, що всі податки – зло, і вони мають лише негативну дію на всі сторони суспільного 
життя, оскільки зростання податків неминуче призведе до падіння обсягів виробництва. В цьому 
плані головним завданням державної фінансової політики стає стимулювання накопичення й 
розширення виробництва [6, с. 360].  

Вагомий важіль соціально-економічного регулювання у податках вбачав і швейцарський 
економіст Ж. Симонді. Натомість правомірність ідей щодо скорочення непрямих податків, 
встановлення розміру неоподатковуваного мінімуму та запровадження прогресивного 
оподаткування доходів з метою поліпшення життєвого рівня малозабезпечених верств населення 
були підтверджені подальшим розвитком світової фіскальної теорії [8, с. 150]. З’ясовуючи сутність 
податків, не можна не зупинитися на дослідженні поглядів основоположника російської фінансової 
науки І. Х. Озерова. У своїй фундаментальній праці “Основи фінансової науки” він зазначає: 
“…податки – це обов’язкові платежі, що сплачуються підданими держави для виконання 
покладених на неї функцій” [5]. 

На розвиток економічної думки в середині ХІХ ст. помітний вплив мала філософська 
концепція марксизму. Такий вплив мав стихійний характер із яскраво вираженими ознаками 
досягнення певної політичної мети. Адже варто зазначити, що ні К. Маркс, ні Ф. Енгельс не мали 
належних розробок у галузі фінансової науки.  

На нашу думку, варто відзначити думку А.І. Буковецького, який дав об’єктивну оцінку ідей 
марксизму в сфері фінансів і зазначив: “... у цих авторів є лише дрібні та випадкові згадки з 
фінансових питань, розкидані в їхніх роботах, які важко піддаються об’єднанню”. Підтвердженням 
даного висновку є твердження К. Маркса стосовно того, що прогресія в оподаткуванні має 
забезпечити таке зростання ставок, при якому великий капітал має загинути . 

Разом з тим, варто підкреслити й певне позитивне значення марксизму. Адже відверто 
заполітизована й неналежно обґрунтована теорія спонукала інших авторів задуматися над 
цивілізованими формами перерозподілу фінансових ресурсів на користь малозабезпечених 
верств населення з метою досягнення соціальної гармонії в суспільстві. 

Як наслідок, наприкінці ХІХ ст. і на початку ХХ ст. з’явилася низка нових напрямів 
дослідження податків, зокрема маржиналізм, або суб’єктивно-психологічна школа. 
Представниками зазначеної наукової течії У. Джевонсом, Л. Вальрасом, К. Менгером, Е. Саксом 
розглядалася проблема вартості з позицій граничної корисності товару. 

Вагомий внесок у розвиток наукової теорії податків зробив А. Вагнер. Він один із перших 
зазначив, що “податки як примусові платежі окремих господарств стягуються державою частково 
для державних видатків, частково – для змін у розподілі суспільного продукту” [Цит. по: 2]. Іншими 
словами, А. Вагнер до суто фіскального призначення податків додає і регулюючу спрямованість 
цих обов’язкових платежів.  
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На відміну від А. Вагнера, що природу податків обґрунтовував обов’язком особи 
сплачувати тій державі, в якій особа проживає, кошти для виконання покладених на державу 
функцій, Е. Сакс обґрунтовує сутність податку з огляду на лише економічні явища, вважаючи, що 
держава задовольняє визначені потреби особи, а особа, своєю чергою, за це сплачує їй певну 
суму грошових коштів у вигляді податків. Отже, Е. Сакс сутність податків виводить із поняття 
обміну між державою та юридичними й фізичними особами, наголошуючи на безеквівалентності 
такого обміну.  

Істотний внесок у розвиток фіскальної науки зробили представники шведської школи – 
К. Віксель та його учень Е. Ліндаль. У своїй роботі “Новий принцип справедливого оподаткування” 
К. Віксель розглядає податки не лише як канали поповнення доходів бюджету, як це робили 
представники маржиналістичної теорії, а й як засіб фінансування державних видатків. Він, 
зокрема, зазначає: “Я застосовую сучасну концепцію граничної корисності та суб’єктивної вартості 
до суспільних послуг і податків індивідуальних осіб на ці послуги”.  

На наш погляд, відкриття К. Вікселя полягає в тому, що він уперше пов’язав податкові 
принципи з формою податкового управління, й насамперед із процесом затвердження податків 
парламентом. Світова економічна криза 1929-1933 рр. засвідчила істотні недоліки у побудові 
економічної системи та довела неспроможність останньої саморегулюватися і на цій основі 
досягати рівноваги в системі господарювання. Неокласична доктрина з її маржиналістськими 
ідеями виявилася неспроможною вирішити дану проблему, і на зміну їй прийшло кейнсіанство. З 
одного боку, кейнсіанство є прямим запереченням неокласицизму, а з іншого, – воно увібрало в 
себе низку його важливих принципів. Так, маржиналізм із його суб’єктивно-психологічними 
постулатами знайшов у теорії Дж. Кейнса своє втілення й подальший розвиток. 

Економічна доктрина Дж. Кейнса запропонувала шляхи поліпшення функціонування 
господарського механізму та пом’якшення суперечностей ринкової економіки. Всі попередні теорії 
виходили з того, що ринкове господарство має достатньо внутрішніх сил саморозвитку, має 
внутрішні саморегулятори для залагодження економічних проблем. Однак, як засвідчив досвід, 
теорія “автоматичного саморегулятора” безповоротно зазнала краху. Виправити становище, 
підвищити ефективність господарювання стало можливим лише за допомогою державного 
втручання в економіку. 

Дж. Кейнс розробив принципово нову теорію податків, спрямовану на державне 
регулювання економіки за умов ринкових відносин. Це регулювання здійснюється за допомогою 
різних економічних інструментів, у тому числі й податків, що Кейнс розглядає як “вбудовані 
механізми гнучкості”, що амортизують кризові явища й рівномірно розподіляють податковий тягар 
залежно від доходів [4, с.548]. 

Зазначена нами теорія виступає за прогресивне оподаткування, але обґрунтовує останнє 
не з позиції соціальної справедливості, а базуючись на концепції “граничних заощаджень”. Дж. 
Кейнс сформулював “основний психологічний закон, в існуванні якого ми можемо бути цілком 
впевнені не лише з апріорних міркувань..., а й із досвіду.., полягає він у тому, що люди схильні, як 
правило, збільшувати своє споживання зі зростанням доходу, але тією самою мірою, якою зростає 
дохід” [4, с. 157]. Тому він вважав, що держава повинна вилучати за допомогою податків частину 
заощаджень і фінансувати за їхній рахунок державні витрати й інвестиції. “За “навмисного” 
використання податкової політики як інструменту справедливого розподілу доходу вона 
здійснюватиме найбільший вплив на зростання схильності до споживання. Загалом, на думку Дж. 
Кейнса, це призведе до економічного зростання. 

“Вбудовані механізми гнучкості” є функцією бюджетів так само, як і прогресивного податку. 
В даному випадку, вважає Дж. Кейнс, високі податки відіграють позитивну роль. Зниження 
податків і супроводжуюче його зниження дохідної частини бюджету може посилити економічну 
нестійкість. Дослідження податків у ракурсі руху агрегатних показників вимагає передусім 
з’ясування оптимального рівня оподаткування та їхнього впливу на збалансованість у приватному 
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секторі. 
З іншого боку, обсяг бюджетних надходжень не лише визначається рівнем податкових 

ставок, а й залежить від коливань розміру номінальних доходів. Це положення торкається 
насамперед податків доходно-прибуткової групи, що утримуються за прогресивними ставками. В 
умовах інфляції бюджетні надходження зростають швидшими темпами, ніж доходи громадян, що 
сприяє стабільності бюджету. 

Отже, ідеї Дж. Кейнса дали початок новим методам теоретичного дослідження, що 
вписувались у концепцію “ефективного попиту”. Це дозволило вмонтувати рух податків у рух 
макроекономічних показників. 

В середині 70-х років ХХ ст. розвиток виробничих відносин у країнах із ринковою 
економікою виявив суперечності кейнсіанських та інституціоналістських методів дослідження 
теорії податків і форм державного втручання. Передусім кейнсіанці, розглядаючи регулюючі 
властивості податків та, на вимогу часу обстоюючи прогресію в оподаткуванні, а інколи й 
підвищення податків, не дали відповіді на питання про ступінь прогресії та максимальний верхній 
рівень ставок.  

За логікою над окресленою проблемою повинні були працювати економісти, що в основі 
своїх поглядів мали індивідуалістські переконання, тобто представники неокласичної теорії: 
американці М. Уейденбаум, А. Бернс, Г. Стайн, У. Фелнер, Г. Уоліч, А. Лаффер та англійці: 
К. Джозеф, Дж. Хау, А. Селдон. Вчені обґрунтовують думку про негативний вплив держави на 
розвиток економіки і вважають прогресивне оподаткування перешкодою для збільшення 
заощаджень. Обмеження заощаджень призводить до скорочення потенційно можливих інвестицій. 
Останнє ж заважає стійкому економічному зростанню. Подібне підґрунтя породжує прагнення 
неокласиків визначити граничну податкову ставку, перевищення котрої означатиме як різко 
негативний економічний вплив, так і невдачу в соціальній політиці держави. 

Найбільшу популярність у науковій літературі неокласиків отримала податкова концепція 
А. Лаффера. Її автор обґрунтував і графічно дослідив залежність між прогресивністю 
оподаткування, доходами бюджету, рівнем податкової бази у загальнодержавних масштабах. 
Разом з тим, проведені А. Лаффером та його групою математичні розрахунки мали досить 
наближений характер. Причиною, на наш погляд, є принципова неможливість математизації 
процесів прийняття рішень в оподаткуванні, адже податки мають дуже велику залежність від 
індивідуальних психологічних особливостей сприйняття кожного. Вдалими, на наш погляд, є 
спроби українських економістів сучасності синтезувати кейнсіанські та неокласичні теорії 
оподаткування. Вагомий внесок у розробку концептуальних засад функціонування податкової 
системи перехідного типу зроблено В. Андрущенком, О. Василиком, В. Вишневським, І. Луніною, 
О. Кириленко, К. Павлюк, Л. Тарангул, В. Суторміною, В. Федосовим тощо.  

Вказані автори розглядають податки як обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб, що 
запроваджуються для утримання державних структур і фінансового забезпечення виконання ними 
функцій і завдань держави. Водночас не всі обов’язкові платежі, які надходять до централізованих 
грошових фондів держави, слід вважати податками. Крім податків, в українській фіскальній 
практиці застосовуються поняття “плата”, “платіж”, “збір”, “внесок”. Характерними ознаками 
податків, які дозволяють відрізняти їх від інших платежів обов’язкового характеру, є 
безеквівалентність обміну та нецільовий характер їх бюджетного використання. Крім того, грошові 
податкові потоки мають односторонній рух вартості від платників до держави. 

Сучасна теорія оподаткування розвивається в межах економіки суспільного вибору. Її 
видатний представник Дж. Б’юкенен у своїй роботі “Державні фінанси в умовах демократії” 
розглядає податки як прямі витрати громадян за надані урядом послуги, тому метод їхнього 
утримання може суттєво вплинути на ставлення громадян до розширення чи скорочення обсягу 
наданих послуг [2, с.560]. 

На нашу думку, висновки Дж. Б’юкенена не можна вважати надбанням будь-якої з 
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податкових теорій, що досліджують поведінку платника у сфері його приватної діяльності. Автор 
пішов далі у своїх дослідженнях і вивчив поведінку суб’єктів оподаткування у суспільно-соціальній 
сфері. 

В контексті цього особливої актуальності набувають наукові дослідження лауреатів 
Нобелівської премії 1996 року: професорів У. Вікрі (США) та Дж. Мерлі (Велика Британія). У. Вікрі 
поділяє суспільство на людей активних і працьовитих та схильних до неробства. Останні 
втрачають свої потенційно можливі доходи і тим самим залишають державу без фіскальних 
надходжень. На цій підставі він доходить висновку, що найбільший податковий тягар лягає на 
талановитих і працьовитих. Тож задля сприяння прогресу доходи талановитих людей зовсім не 
повинні оподатковуватися.  

Своєю чергою, Дж. Мерлі доводить: щоб уникнути дестимулювання економічної активності, 
податки мають бути пропорційними і рівень ставки не повинен перевищувати 20 відсотків. Обидва 
автори сходяться на думці, що високі податки у будь-якому разі призводять до неповного 
використання продуктивних можливостей платників. У кінцевому підсумку матимемо звуження 
потенційно можливої бази оподаткування та скорочення доходів бюджету . 

Висновки і перспективи. Отже, узагальнюючи багатовіковий досвід дослідження місця й 
ролі податків у суспільстві представниками різних наукових шкіл, є підстави зробити наступні 
узагальнення:  

− податки розглядаються як обов’язкові платежі, що використовуються для фінансування 
суспільних благ і послуг;  

− податки є дієвим засобом фінансової політики держави для впливу на розташування 
ресурсів, перерозподіл багатства, суспільний вибір громадян у демократичному суспільстві.  

Для сучасної фіскальної теорії характерне взаємопроникнення двох основних напрямів у 
фінансовій науці: кейнсіанства і неоконсерватизму, прикладом чого може бути питання 
необхідності тісного поєднання бюджетної, податкової, монетарно-кредитної політики. 

Що стосується розбудови ринкової економіки України, то вона значною мірою визначається 
ефективністю фіскальної політики, основним знаряддям якої є податки. Адже податки акумулюють 
грошові кошти задля забезпечення виконання основних функцій держави, а саме:  

− соціальних; 
− економічних;  
− управлінських;  
− оборонних та ін.  
Як нами зазначено вище, податки є найдавнішою економічною категорією. Водночас 

запровадження податків неможливо оцінити однозначно. Ми погоджуємося з точкою зору 
Ю.Б. Іванова [3, с.102] стосовно того, що відсутність податків паралізує фінансову систему 
держави загалом, робить її недієспроможною і в кінцевому підсумку – позбавленою будь-якого 
сенсу; а з іншого боку, високий рівень податкового навантаження став причиною багатьох воєн, 
революцій, соціальних конфліктів, інших суспільно-політичних непорозумінь. У контексті цього 
особливої актуальності набуває проблематика суспільного вибору концепції оптимального 
оподаткування, яка ґрунтується на двох системних підходах: по-перше, податкові платежі є 
обов’язковим атрибутом державності, а їх суспільна ціна розглядається в цільовому та 
примусовому аспектах; по-друге, податки є громадським обов’язком, наслідком свідомого вибору 
платників сплати за отримані від держави суспільні блага. 

Варто зазначити і те, що внаслідок фіскального перерозподілу відбувається вплив 
оподаткування на різні сторони діяльності платників, що характеризує регулюючі можливості 
податкової форми одержавлення національного продукту. Не слід також відкидати і здатність 
податків сигналізувати про кількісні та якісні зміни в процесі розподілу ВВП, тобто виступати 
інструментом фінансового контролю. 

На наш погляд, визначальним критерієм встановлення функціональних характеристик 
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категорії “податки” має стати формат її визначеності як самостійного економічного явища з чітким 
окресленням суспільного призначення, сфери застосування, організаційно-правових технологій 
адміністрування. З огляду на це доцільно провести певне розмежування в системі вихідних 
компонентів фінансового розподілу, виділивши з нього притаманні, власне, податкам 
перерозподільчі ознаки – фіскальну природу та обумовлений нею механізм податкового 
регулювання розвитку національної економіки, фінансування соціальної сфери, забезпечення 
виконання низки інших загальнодержавних завдань і повноважень. 

В умовах економіки добробуту податки є безальтернативним за вагомістю джерелом 
формування доходів бюджету держави та багатофункціональним інструментом перерозподілу 
ВВП з метою соціального забезпечення громадян і досягнення стійкого економічного зростання. 
Податки встановлюються на законодавчому рівні, тому є демократичними за способом 
встановлення та обов’язковими за процедурою сплати. 

Отже, виходячи з вищенаведеного, можемо зробити наступні висновки: з кінця ХІХ ст. і 
дотепер теоретичні розробки в галузі оподаткування підпорядковано вирішенню двох 
найважливіших проблем: 

− регулюючій ролі податків, тобто використання їх в системі економічних відносин як 
фінансових важелів; 

− прогресії в оподаткуванні та обґрунтуванні її теоретично достатнього рівня. 
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Abstract 
Introduction. Development of market economy in Ukraine, its social orientation foresees forming of market 

environment with the inherent its system of financial leverages, where the tax system plays a leading role. Forming of 
effectively operating market mechanisms, able to provide the permanent economy growing, needs influence of state 
instituciy on makro- and microeconomic reproductive processes. 

Purpose. The aim of the article is an analysis of the systems and estimation fiscal and economic methods of 
adjusting and stimulation of development of small enterprise, substantiation of directions of reformation of 
mechanisms of production and administration of tax payments, as levers of the mediated financial support of 
entrepreneurship. 

Methods. Different historical directions and opinions of the known thinkers are described in the articles due 
to which the basic elements of financial economy were formed.  

Results. Essence of finance and economic categories, its internal nature and functional setting is 
comprehensively analysed. Opinions of the Ukrainian scientists are analysed and criteria are described by them which 
have an influence on the Ukrainian economy presently.  

Discussion. The determining condition of creation of the effective system of government control of economy 
is a scientific ground of conceptual principles of tax policy, which must be formed on the proper methodological basis 
which will enable harmonize relations and realize economic interests of the state and taxpayers.   

Keywords: fisk, taxes, collections, state profits, financial resources. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА – ДЖЕРЕЛО 
НАДХОДЖЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 
Анотація 

Вступ. Реалії сучасних тенденцій світових аграрних ринків зумовлюють пріоритетність у 
формуванні стратегії щодо зовнішньоекономічної діяльності агробізнесу. Адже саме вона сприятиме 
підвищенню конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на міжнародних ринках, формуванню 
ефективної структури експорту й імпорту, як наслідок – залученню іноземних інвестицій в сільське 
господарство країни на взаємовигідних умовах. 

Метою даної статті є аналіз стану експорту та імпорту сільськогосподарської продукції, пошук 
основних ринків збуту української сільськогосподарської продукції; визначення основних проблем, що 
перешкоджають залученню іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки країни. 

Методи. Використання економіко-статистичних методів для аналізу сучасного стану експорту 
та імпорту сільськогосподарської продукції за період 2010 – 2014 роки. 

Результати дослідження свідчать про позитивну динаміку валютних надходжень 
сільськогосподарських товаровиробників. Зростає вартість імпорту сільськогосподарської продукції в 
Україну. В останні роки спостерігається тенденція до зміни географічної структури зовнішньої торгівлі: 
зменшується зовнішньоторговельний оборот із країнами СНД, при цьому помітно зростає роль 
європейських країн. Сировинна орієнтація українського експорту робить позиції України на зовнішніх ринках 
вразливими, оскільки попит на сировинні товари є непостійним і характеризується значною ціновою 
мінливістю. Низьку ефективність сільськогосподарського виробництва зумовлює технічна і технологічна 
відсталість сільського господарства, сільськогосподарським товаровиробникам не вистачає сучасної 
сільськогосподарської техніки, досконалої системи кредитування. Створення експортно-орієнтованого 
агропромислового виробництва вимагає чіткого визначення конкурентоспроможних вітчизняних товарів 
та сільськогосподарських підприємств, які здатні вивести країну з кризи та відкрити шлях на світові 
ринки. 

Перспективи. Отримані під час дослідження результати можуть бути використані в практичній 
діяльності сільськогосподарських товаровиробників, органів управління щодо визначення основних 
складових стратегій розвитку зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі економіки. 

Ключові слова: аграрний сектор, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, 
сільськогосподарська продукція, державна підтримка, прямі іноземні інвестиції. 
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Вступ. На даний час в умовах активного розвитку ринкових відносин, посилення процесів 
глобалізації та диверсифікації на міжнародних ринках, альтернативним варіантом виходу України 
на світову арену є удосконалення зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників. Ефективна зовнішньоекономічна діяльність сприятиме підвищенню 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на світових ринках, формуванню 
раціональної структури експорту й імпорту, а також залученню іноземних інвестицій в сільське 
господарство країни на взаємовигідних умовах. 

Незважаючи на велику зацікавленість сільськогосподарських товаровиробників у 
використанні права виходу на зовнішній ринок і здійсненні експортно-імпортних операцій та 
отриманні валютних ресурсів, практика показує, що результати цієї діяльності не завжди є 
позитивними. Тому перед суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності постають проблеми аналізу 
динаміки, кон'юнктури міжнародних і внутрішніх ринків, розробки механізмів удосконалення 
управління зовнішньоекономічною діяльністю в сільському господарстві, які б сприяли достатній 
гнучкості в поведінці суб'єктів господарювання та оперативності у прийнятті ними відповідних 
рішень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження основних проблем 
зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі України, а також шляхів і методів їх вирішення 
знайшли відображення у працях провідних вчених-економістів А.П. Гайдуцького [1], П.І. Гайдуцького 
[6], Т.О. Зінчук [5], А.М. Кандиби [7], С.М. Кваші [8], А.В. Ключник [9,10], Н.О. Кухарської [11], 
Т.О. Осташко [13], О.В. Шубравської [17], Б.Г. Шелегеди [16] та інших. 

Мета. Аналіз стану експорту та імпорту сільськогосподарської продукції, вивчення основних 
ринків збуту української сільськогосподарської продукції, а також виокремлення основних проблем 
залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки країни. 

Методологія дослідження полягає у використанні економіко-статистичних методів для 
аналізу сучасного стану експорту та імпорту сільськогосподарської продукції, а також залучення 
прямих іноземних інвестицій з окремих країн світу в сільське господарство України за період з 2010 
по 2014 роки. 

Результати. Організація та реалізація зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі 
економіки України повинна вирішувати важливі завдання, які пов’язані із забезпеченням 
сприятливих умов виходу на світовий ринок; реалізації на світовому ринку сільськогосподарських 
товарів, у виробництві яких Україна має порівняльні переваги; підтримки національних експортерів; 
стимулювання конкуренції національних виробників із закордонними; підвищення серійності 
вітчизняного виробництва конкурентоспроможної продукції з метою розширення експорту [11, с. 65]. 

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності потребує виваженої та збалансованої зовнішньої 
торговельної політики, яка є синтезом лібералізації, протекціонізму і покликана сприяти активізації і 
нарощуванню експортного потенціалу сільського господарства, що сприятиме залученню іноземних 
інвестицій в розвиток аграрного сектору економіки нашої країни. Стратегія зовнішньоекономічної 
діяльності агропромислового комплексу України повинна представляти собою довгострокову 
програму розвитку, яка має враховувати особливості розвитку аграрного сектора, 
зовнішньоекономічних умов та за допомогою інтегральних управлінських рішень повинна 
забезпечувати досягнення очікуваного ефекту. 

Стан управління зовнішньоекономічною діяльністю в аграрному секторі наочно демонструє 
порівняльна динаміка експорту, імпорту сільськогосподарських товарів за останні п’ять років та їх 
питома вага в загальному обсязі зовнішньоторговельного балансу товарів України (табл. 1). 

Дані таблиці свідчать про позитивну динаміку валютних надходжень до держави, що за 
останні п’ять років зросли на 85,27 %. Також треба відмітити збільшення питомої ваги 
сільськогосподарської продукції в загальній структурі експорту продукції у 2014 р. порівняно з 2010 
р. на 10,74 відсоткових пунктів. Зростає також вартість імпорту сільськогосподарської продукції в 
Україну (на 8,21 %). При цьому, найбільша кількість імпортованої сільськогосподарської продукції 



РОЗДІЛ 
СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ 

ВІДНОСИНИ  

TOPIC 
WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL 

RELATIONS 
 

 
18 

припадає на 2013 р. – вартість становить 4861,3 млн. дол. США. За даними ООН, Україна є одним із 
лідерів за динамікою виробництва сільськогосподарської продукції. Так, в умовах економічної кризи 
утримати рівень конкурентоспроможності на світовому ринку серед вітчизняних галузей змогли 
лише виробники сільськогосподарської продукції. 

Таблиця 1 
Динаміка експорту-імпорту сільськогосподарської продукції в Україні, млн. дол. США* 

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
2014 р. у % 
до 2010 р. 

Експорт 7325,7 9830,3 14316,9 13429,5 13572,6 185,27 
Імпорт 3195,2 3251,1 4453,6 4861,3 3457,5 108,21 

% від загального обсягу  
Експорту 14,44 14,54 21,12 21,55 25,18 +10,74 в.п. 
Імпорту  5,29 4,01 5,36 6,41 6,35 +1,06 в.п. 

*Джерело: за даними Держкомстату України 
 
Експортно-імпортні операції українські товаровиробники здійснювали із країнами всіх 

континентів. Проте, в останні роки спостерігається тенденція до зміни географічної структури 
зовнішньої торгівлі. Якщо в 2010 р. зовнішньоторговельний оборот із країнами СНД складав 
близько 38,5 % до загального товарообороту, то у 2014 р. він знизився до 30,4 %. Поряд з тим у 
2014 р. зменшилася частка зовнішньоторговельного обороту з іншими країнами світу – з 35,7 % до 
29,8 %. Помітно зростає роль європейських країн, як споживачів українських товарів, питома вага 
яких збільшилася до 40 %. 

Основними ринками збуту для української сільськогосподарської продукції на сьогодні є 
ринки країн Азії та ЄС, частка кожного з регіонів становить 39 % та 29 %, відповідно, в загальному 
експорті аграрного сектору у 2014 р. (рис. 1.). Крім того, український агробізнес експортує свою 
продукцію до країн СНД (15 %) та Африки (16 %). 

 

 
Рис. 1. Основні ринки збуту української сільськогосподарської продукції у 2014 р.* 

*Джерело: за даними Держкомстату України 
 
Через запроваджені Росією торговельні обмеження спостерігається тенденція скорочення 

експорту аграрної продукції до Російської Федерації та країн Євразійського економічного союзу, 
особливо це стосується готових харчових продуктів з високим рівнем доданої вартості – м'ясо-
молочної продукції, кондитерських виробів, алкогольних та безалкогольних напоїв. В цілому експорт 
сільськогосподарської та харчової продукції до Російської Федерації впав більше ніж удвічі у 2014 р. 
– на 53 % і забезпечив лише 911,8 млн. дол. надходжень. В результаті, частка російського ринку в 
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загальному експорті продукції аграрного сектору зменшилася також більш ніж удвічі – з 11 % до 5 % 
у 2014 р. Обмеження з боку Росії вимагають диверсифікації експорту української продукції та 
пошуку нових ринків збуту. Україна нарощує присутність на аграрних ринках Індії, Єгипту, Китаю, 
Туреччини, Бангладеш, Кореї, Ірану, Іраку, Саудівської Аравії, Індонезії, США, Канади. 

Асортимент продукції аграрного сектору свідчить про значні можливості даної галузі. 
Представлені в таблиці 2 показники вказують на те, що за останні п’ять років збільшилася вартість 
сільгосппродукції, що експортується майже по всім категоріям. Так, у 2014 р. порівняно з 2010 р. 
збільшилася вартість продукції тваринного походження на 31,62 %, з них живі тварини та м’ясо і 
їстівні субпродукти – більше ніж в 4 рази, риба та ракоподібні – на 32,27%. Збільшилася також 
вартість продуктів рослинного походження (в 2 рази), жири та олії тваринного або рослинного 
походження – на 46,72%. Найбільш експортованими товаром сільського господарства є продукти 
рослинного походження, у 2014 р. порівняно з 2010 р. їх вартість зросла майже в 2 рази. Серед них 
потрібно виділити, насамперед, зернові культури, які займають більше 80 % в даній групі. Але при 
цьому зменшується вартість молока та молочних продуктів, яєць; натурального меду, що 
експортується – на 11,29 % та їстівних плодів та горіхів – на 28,89 %. 

Що стосується показників імпорту сільськогосподарської продукції в Україну, можна 
відмітити, що дані показники за період 2010-2014 рр. майже не змінюються, окрім певних позицій. 
Це стосується збільшення вартості таких імпортованих товарів, як молоко та молочні продукти – на 
37,03 %, іншої продукції тваринного походження – зростання більше ніж в 2 рази, продукція 
рослинного походження – зростання на 33,05 %, в тому числі, вартість зернових культур – більше 
ніж в 2 рази, насіння і плоди олійних культур – на 75,04 %. Якщо імпорт має тенденцію до 
збільшення – це не є позитивним, як для вітчизняного споживача, оскільки він отримує продукцію не 
завжди високої якості, так і для товаровиробника, створюючи високий рівень цінової конкуренції. 

Одночасно з показниками збільшення, зменшується імпорт м’яса та їстівних субпродуктів на 
47,56 %, шелак природній – на 23,74 %, жири та олії тваринного або рослинного походження – на 
33,19 %. 

Зменшення доступу на російський ринок сприяє активізації торговельних відносин з 
Європою. Так, у 2014 р. експорт сільськогосподарської та харчової продукції до ЄС збільшився на 
6,7%, порівняно з 2013 р. (в т.ч. завдяки дії автономних преференцій в рамках Угоди про асоціацію, 
наданих Україні навесні 2014 р.).  

Аграрний експорт зайняв перше місце у структурі українського експорту до країн ЄС за 
результатами 2014 р. і забезпечив доходи у розмірі 4,8 млрд. дол. Проте, в аграрному експорті до 
ЄС переважають товари з низьким рівнем переробки та доданої вартості, а частка готових харчових 
продуктів все ще є незначною. Зокрема, в структурі експорту аграрної продукції та продукції 
харчової промисловості до ЄС переважають зернові культури – 37,9 %, насіння і плоди олійних 
рослин – 19,3 %, жири та олії тваринного або рослинного походження – 16,6 % (олія соняшникова – 
14,2 %). В той же час, аналіз використання українськими виробниками тарифних квот у 2014 р. 
(частина з них залишилася невикористаною) показав, що нетарифні бар’єри значно обмежують 
торгівлю з ЄС, особливо щодо товарів тваринного походження. На сьогодні українські експортери 
мають дозволи на здійснення експорту до країн-членів ЄС таких товарних позицій: курятини, риби, 
яєць та яєчних продуктів. Експорт продуктів рослинного походження не потребує дозволів ЄС 
(проте обмежений квотами щодо обсягу постачань). 

В цілому сировинна орієнтація українського експорту робить позиції України на зовнішніх 
ринках вразливими, оскільки попит на сировинні товари є непостійним і характеризується значною 
ціновою мінливістю. Тому необхідно забезпечувати збільшення експорту українських товарів з 
високою доданою вартістю. Фактором нарощування аграрного експорту з високим рівнем доданої 
вартості в ЄС є підвищення вимог безпечності та якості харчових продуктів і сировини за рахунок 
впровадження на підприємствах систем управління якістю та систем управління безпечністю 
харчових продуктів.  
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Виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС може стати ефективним інструментом 
для покращення умов торгівлі з ЄС та роботи аграрного сектору в цілому. ЄС вже скасував тарифні 
обмеження на експорт більшості видів української агропродукції до ЄС, водночас щодо деяких 
позицій були запроваджені тарифні квоти (зернові, свинина, яловичина, птиця). Водночас 
скасування переважної частки нетарифних обмежень для українського агроекспорту вимагає 
відповідних трансформацій українського регуляторного законодавства. Для цього Україна має 
адаптуватися до стандартів ЄС у таких сферах, як санітарні та фітосанітарні заходи, сертифікація і 
метрологія, проходження митниці, ринковий нагляд, оцінка відповідності.  

Адаптація стандартів аграрної політики сприятиме покращенню інвестиційного клімату та 
інвестиційної привабливості аграрного сектора економіки України для європейських партнерів. 
Значний потенціал аграрного сектору пов'язаний також з поєднанням агровиробників України та ЄС 
у виробничих ланцюгах та каналах збуту. Це дозволить підвищити продуктивність аграрного 
сектору за допомогою передачі передових технологій і практик ЄС, завдяки збільшенню масштабів 
діяльності у виробництві та переробці сільськогосподарської продукції, покращенню умов доступу 
на світові ринки. 

Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні суттєво відрізняється, 
в порівнянні із сільськогосподарськими товаровиробниками інших країн світу, особливо ЄС та США. 
Так, прибуток сільськогосподарських підприємств в Україні у 2014 р. склав 20,3 млрд. грн., що на 
34,1 % більше, ніж у попередньому 2013 р., а рентабельність усієї діяльності, без врахування 
бюджетних дотацій та доплат, склала 8,8 % проти 8,6 % в 2013 р. Урожайність зернових та 
зернобобових культур в Україні в усіх категоріях господарств у 2013 р. склала 39,9 ц/га, натомість у 
країнах ЄС – в середньому 52,3 ц/га, в тому числі у Німеччині – 72,7 ц/га, Великобританії – 64,8 ц/га, 
Нідерландах – 85,8 ц/га, у США – 72,4 ц/га. Надої на одну корову в Україні досягають 4446 кг, коли у 
вищезгаданих країнах вони, відповідно, вдвічі більше. Низьку ефективність сільськогосподарського 
виробництва в країні зумовлює технічна і технологічна відсталість сільського господарства, 
сільськогосподарським товаровиробникам не вистачає сучасної сільськогосподарської техніки, 
досконалої системи кредитування. Також певні проблеми виникають через непередбачуваність 
адміністративного регулювання цін і обмежень експорту, неефективні механізми державної 
підтримки сільськогосподарського товаровиробника, відсутність ринку землі сільськогосподарського 
призначення, що, в свою чергу, не сприяє підвищенню інвестиційної привабливості сільського 
господарства, як для власних товаровиробників, так і іноземних фірм та компаній, стримує розвиток 
аграрного сектору та гальмує залучення іноземних інвестицій в дану галузь, про що свідчать дані 
наведені у таблиці 3. 

Таблиця 3 
Прямі іноземні інвестиції з окремих країн світу в сільське, лісове 

та рибне господарство України, млн. дол. США* 

Країни 
Роки 2014 р. у % 

до 2010 р. 2010  2011 2012 2013 2014 
Кіпр 237,8 343,8 312,7 361,5 238,7 100,38 
Нідерланди 33,3 18,8 21,4 17,0 22,2 66,67 
Німеччина 58,6 62,5 63,4 64,9 64,9 110,75 
Російська Федерація 8,8 6,3 10,1 11,0 4,6 52,27 
Австрія 14,2 7,7 11,0 14,3 7,1 50,00 
Велика Британія 126,8 42,4 37,6 35,4 45,5 35,88 
Вірґінські Острови (Брит.) 12,0 15,0 27,3 31,7 19,6 163,33 
Франція 21,9 22,1 22,4 23,1 17,7 80,82 
Швейцарія 16,8 1,3 1,3 0,7 0,5 2,98 
Італія 3,8 3,7 3,4 3,5 2,4 63,16 
Польща 29,1 33,1 32,8 32,1 31,9 109,62 
США 24,1 22,9 25,9 22,1 19,4 80,50 
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Продовження табл. 3 
Угорщина 3,1 3,8 3,8 3,9 3,1 100,00 
Беліз 1,2 1,2 1,2 2,5 3,4 283,33 
Інші країни 128,0 140,7 143,5 153,2 136,0 106,25 
Разом 719,5 725,3 717,8 776,9 617,0 85,75 

*Джерело: за даними Держкомстату України 
 
За останні п’ять років найбільшу кількість прямих іноземних інвестицій в сільське, лісове та 

рибне господарство України було спрямовано з Кіпру – близько 40 % загального обсягу іноземних 
інвестицій. Але динаміка загального показника свідчить про зменшення загальної суми прямих 
іноземних інвестицій в сільське, лісове та рибне господарство України у 2014 р. порівняно з 2010 р. 
на 14,25 %. 

Основні бар’єри для залучення прямих іноземних інвестицій у сільське господарство на 
сьогодні включають [4, с. 8]: 

- нестабільна, непрогнозована та непрозора державна політика; 
- недостатнє фінансування сільського господарства, низький рівень кредитування сектору у 

порівнянні з іншими подібними країнами; 
- відсутність ефективної та доступної інфраструктури аграрних ринків та системи 

маркетингу; 
- неефективна державна політика щодо підтримки експортерів; 
- вразливість поточної моделі функціонування бізнесу великих агрохолдингів: залежність від 

зміни зовнішньої кон’юнктури, необхідність обслуговування боргів (зовнішні запозичення) та 
відсутність права власності на землю. 

Таким чином, створення експортно-орієнтованого агропромислового виробництва вимагає 
чіткого визначення конкурентоспроможних вітчизняних товарів та сільськогосподарських 
підприємств, які здатні вивести країну з кризи та відкрити шлях на світові ринки. 

Для сільськогосподарських товаровиробників обов’язковою умовою успішного розвитку 
повинна стати розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства, що є сукупністю 
перспективних планів і завдань, які необхідно виконати, щоб досягти поставлених цілей [7, с. 195]. 
Стратегія зовнішньоекономічної діяльності призначена для створення правил і прийомів поведінки 
сільськогосподарських товаровиробників на зовнішньому ринку в ролях експортера та імпортера 
товарів і послуг. 

Висновки і перспективи. Для розвитку аграрного сектору України в умовах глобалізації 
економіки повинна бути розроблена чітка довгострокова програма зовнішньоекономічних відносин з 
іноземними партнерами. Для розширення ринків збуту та успішного продажу вітчизняної аграрної 
продукції на світові продовольчі ринки необхідно: 

− диверсифікувати географічну структуру зовнішньої торгівлі сільськогосподарською 
продукцією, мінімізуючи залежність від окремих держав; 

− переорієнтувати розвиток економіки аграрного сектору на нарощування експортного 
потенціалу; 

− підвищувати ефективність виробництва традиційних для України експортних зернових 
культур; 

− забезпечити на державному рівні збалансованість експорту й імпорту 
сільськогосподарської продукції, розвивати дипломатичні відносини з реальними партнерами. 

− проводити державну політику постійного підвищення інвестиційної привабливості 
аграрного сектора. 

Виконання вищезазначених заходів призведе до зростання ділової активності, комерційної 
ініціативи, пошуку нових ринків збуту для сільськогосподарських товаровиробників, в тому числі і за 
кордоном, що в свою чергу сприятиме додатковим залученням як власних так і іноземних 
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інвестиційних ресурсів. 
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Abstract 
Introduction. Realities of modern tendencies of world agricultural markets determine the priority in shaping 

the strategy regarding foreign and economic activity of agribusiness. After all, it will improve the competitiveness of 
agricultural products in international markets, forming an effective structure of export and import, as a result – to 
attract foreign investment into the country's agriculture on mutually beneficial terms. 

Purpose. The aim of this article is analysis of export and import of agricultural products, search of the major 
markets for Ukrainian agricultural products; determination of the main problems that hindering foreign investment into 
the agricultural sector of the economy of the country. 

Methods. The use of economic and statistical methods for analysing the current state of the export and 
import of agricultural products for the period 2010 – 2014 years is proposed in the article.  

Results. Results of the study demonstrate the positive dynamics of foreign exchange receipts of agricultural 
producers. The value of agricultural import into Ukraine is increased. In recent years there is a tendency to changes in 
the geographical structure of foreign trade: foreign trade turnover with CIS countries is reduced, thus the role of 
European countries is significantly increased. The raw material orientation of the Ukrainian export makes positions of 
Ukraine in the external markets more vulnerable, because the demand for commodities is unstable and characterized 
by significant price changeability. The low efficiency of agricultural production leads to technical and technological 
backwardness of agriculture; agricultural producers do not have enough modern agricultural techniques, improved 
system of crediting. Creating export and oriented agro-industrial production requires a clear definition of competitive 
domestic products and agricultural enterprises that are able to lead the country out of the crisis and pave the way for 
the world markets. 

Discussion. The obtained results during the study can be used in the practice of agricultural producers, 
authorities to identify the main components of strategies for the development of foreign and trade activity in the 
agricultural sector of economy. 

Keywords: agricultural sector, foreign and trade activity, export, import, agricultural products, government 
support, direct foreign investments. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ТА ПРАКТИКИ ДЕРЖАВНОГО 
ФІНАНСОВОГО АУДИТУ 

 
Анотація 

Вступ. Актуальність дослідження полягає у гальмуванні розвитку державного фінансового аудиту, 
обумовленого недосконалістю базових понять його теорії, а також недосконалістю його нормативно-
правового регламентування  

Методи. В процесі дослідження використовувалася офіційна інформація звітів органів державного 
фінансового аудиту: Рахункової палати України та Державної аудиторської служби України. Дослідження 
проводилося за результатами їх роботи впродовж останніх десяти років. Також враховувалися 
результати дослідження в галузі державного фінансового аудиту, проведені вітчизняними вченими. У 
процесі дослідження використовувалися наступні методи: діалектичний, абстрагування, аналіз та 
систематизація, методи статистичного аналізу, метод узагальнення. 

Результати. В статті критично оцінено та уточнено базові поняття теорії державного 
фінансового аудиту. Визначено та проаналізовано результати діяльності органів державного фінансового 
аудиту. Сформульовано першочергові заходи з модернізації системи державного фінансового аудиту, а 
також умови її проведення.  

Перспективи. З урахуванням одержаних результатів визначено, що актуальності набуває 
критичне переосмислення усієї системи наукових знань про державний фінансовий аудит, а також 
упорядкування нормативно-правових актів з регламентації його проведення, уточнення повноважень його 
суб’єктів, ідентифікації об’єктів, а також конкретизації форм його проведення. 

Ключові слова: державний фінансовий аудит, мета державного фінансового аудиту, завдання 
державного фінансового аудиту, фінансові порушення, модернізація державного фінансового аудиту. 
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Вступ. З проголошенням незалежності України розпочалися процеси формування органів 
державної влади. Постійні реорганізаційно-органотворчі зміни у країні супроводжуються низкою як 
позитивних, так і негативних наслідків. Не оминули ці зміни і систему аудиту державних фінансів в 
Україні.  

Зокрема, привертає увагу недостатньо системний розвиток державного аудиту, адже його 
зводять до державного фінансового аудиту, який проводить Рахункова палата України [1] та 
Державна аудиторська служба Україна [2]. Такий підхід є необґрунтованим, адже об’єкт державного 
аудиту є ширшим ніж об’єкт державного фінансового аудиту. По-друге, завдання Рахункової палати 
України та Державної аудиторської служби в частині проведення державного фінансового аудиту є 
по суті абсолютно різними. Варто також пам’ятати, що державний фінансовий аудит, що 
проводиться Державною аудиторською службою України [2] у переважній більшості має у собі 
ознаки ревізії, яка у свою чергу, з відомих фахівцям причин змінила назву на інспектування. 

Постійні дискусії, конституційні зміни і незакріплений статус єдиного вищого органу 
фінансового контролю в державі не наближує його до необхідного результату, – створення 
достатньої інформаційної бази для більш ефективного витрачання державних фінансових ресурсів. 
Процеси, пов’язані з мораторієм на заходи контролю позначаються на обсягах ресурсів, що мають 
контролюватися, і, як наслідок, обсягу виявлених та відшкодованих порушень. Дедалі більш цікавою 
залишається ситуація, пов’язана з несуттєвою часткою відшкодованих ресурсів в загальному обсязі 
виявлених фінансових порушень. Необхідність визначення заходів і процедур, які забезпечать 
зростання обсягу відшкодування завданих порушеннями збитків має бути першочерговим 
завданням системи державного фінансового аудиту в Україні.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у формування системи 
наукових знань про державний фінансовий аудит, а також розробку рекомендацій щодо їх 
практичного втілення здійснили І.К. Дрозд, Є.В. Мних, М.О. Никонович, В.Ф. Максімова, 
Ю.Б. Слободяник, В.К. Симоненко, І.Б. Стефанюк, В.П. Хомутенко, О.А. Скорба, О.Ю. Пушкарьова, 
О.А. Шевчук та інші. Позитивно оцінюючи результати досліджень попередників слід зазначити, що 
наявна внутрішня суперечливість та недосконалість базових понять державного фінансового 
аудиту суттєво уповільнюють розвиток системи державного фінансового аудиту в Україні.  

Метою статті є уточнення основних понять теорії державного фінансового аудиту та 
визначення заходів з модернізації практики його здійснення. Відповідно до мети, завданнями  
дослідження є: уточнення сутності, мети та завдань державного фінансового аудиту; ідентифікація 
та оцінка результатів функціонування суб’єктів державного фінансового аудиту; визначення 
першочергових заходів з модернізації системи державного фінансового аудиту. 

Методологія дослідження. У процесі дослідження використовувалися наступні методи: 
діалектичний метод пізнання – для визначення стану розвитку та причинно-наслідкових змін у 
системі державного фінансового аудиту; абстрагування, аналіз та систематизація – для визначення 
суттєвих відмінностей та удосконалення понятійного апарату державного фінансового аудиту; 
методи статистичного аналізу – для оцінки діяльності органів державного фінансового аудиту; 
метод узагальнення – для формулювання висновків дослідження. 

Результати. З розвитком світової економіки, збільшенням обсягів руху товарів, робіт та 
послуг між країнами, лібералізацією суспільно-політичних устроїв та орієнтацією на демократичний 
розвиток взаємовідносин в суспільстві виникають сприятливі умови для формування ринкових 
засад господарювання, за яких держава не втручається в механізм ціноутворення, а здійснює 
регулювання економіки шляхом підтримки тимчасово неприбуткових й водночас соціально 
необхідних галузей економіки, забезпечує частковий перерозподіл валового внутрішнього продукту, 
встановлює мінімальні соціальні стандарти та здійснює інші функції, визначені нормами права. 

У процесі управління економікою держава акумулює, розподіляє, перерозподіляє та 
використовує значний обсяг суспільних ресурсів, тому саме держава має здійснювати раціональне 
управління ними та забезпечувати економічне зростання країни в цілому. Враховуючи обраний 
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Україною євроінтеграційний шлях слід розуміти особливості організації управління публічними 
фондами грошових коштів як у країнах-членах Євросоюзу, так і в Україні. 

Особливістю організації бюджетного процесу в Європейському Союзі виступає зростаюча 
частка фінансів, яка залишається у розпорядження органів місцевого самоврядування. Слід 
зазначити, що в Україні останнім часом здійснюються спроби надати органам місцевого 
самоврядування більше автономії, але свого відображення на законодавчому рівні дана для нас 
новація все ще місця не знайшла. Слід визнати, що для такого переходу повинна бути готова 
економіка країни і визначені заходи, що мінімізують вплив ризиків пов’язаних з цим процесом, 
зокрема обумовлені відсутністю системи аудиту місцевих фінансів.  

Організація державного аудиту місцевих фінансів є невід’ємною умовою успішного розвитку 
країни, яка слугує індикатором у виявленні недоліків з метою прийняття рішень, які забезпечать 
економічне зростання як регіонів, так і держави в цілому. Доведення процесу фінансового аудиту до 
належного рівня його функціонування сприятиме усвідомленню стану державного управління і 
зможе стати превентивним інструментом для недопущення фінансових зловживань.  

Однак, слід зазначити, що на сьогодні серед вітчизняних науковців відсутня єдність у 
поглядах щодо засадничих основ державного аудиту, як одного з проявів державного контролю. 

В системі загальнодержавного управління, як зазначають В.К. Симоненко, О.І. Барановський 
та П.С. Петренко, механізм контролю є формою реалізації механізму зворотного зв’язку. Управляти 
– значить діяти цілеспрямовано, прагнути до досягнення визначеної мети. Саме через контроль 
здійснюється зворотний зв'язок між об’єктом та суб’єктом управління, доводиться інформація про 
стан державного управління [3, с. 78]. Варто зазначити, що державний аудит є прогресуючою 
формою державною фінансового контролю, яка відповідає міжнародним нормативам і реалізується 
через дотримання системи принципів її організації. 

Про суттєві відмінності від інспектування та переваги широкого запровадження у контрольну 
діяльність державного фінансового аудиту зазначають Л.А. Будник та І.Д. Голіш, на думку яких 
державний аудит “необхідно розуміти не як ревізійну діяльність контролюючих органів, а як 
інструмент державного управління, чітку систему та безперервний процес, який направлений на 
оцінку достовірності фінансової інформації, підвищення ефективності використання державних 
фінансових ресурсів” [4, с. 662].  

Частково відмінний погляд від попередників має Ю.Б. Слободяник, на думку якої державний 
контроль є інструментом держави, за допомогою якого органи влади управляють суспільними 
фінансами, натомість державний аудит – інструмент суспільства, за допомогою якого воно бере 
участь в управлінні суспільними ресурсами [5, с. 79]. Зазначена думка автора праці [5] закладає 
абсолютно нову систему оцінювання ролі державного аудиту у розвитку країни, адже замовником та 
користувачем одержаної інформації стає суспільство. 

Варто зазначити, що зміст чинних нормативно-правових актів лише ускладнює загальне 
усвідомлення сутності, мети та завдань державного фінансового аудиту (табл. 1). 

Таблиця 1 
Трактування державного фінансового аудиту у нормативних актах 

Нормативно-правовий акт Тлумачення поняття 

Закон України “Про Рахункову 
палату”» [1] 

Фінансовий аудит – це перевірка, аналіз та оцінка правильності ведення, 
повноти обліку і достовірності звітності щодо надходжень і витрат 
бюджету, встановлення фактичного стану справ щодо цільового 
використання бюджетних коштів, дотримання законодавства при 
здійсненні операцій з бюджетними коштами. 

Закон України “Про основні засади 
здійснення державного 
фінансового контролю в Україні” 
[6] 

Державний фінансовий аудит – це перевірка та аналіз … фактичного 
стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи 
комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності 
ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, 
функціонування системи внутрішнього контролю.  
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Продовження табл. 1 
Порядок проведення Державною 
фінансовою інспекцією, її 
територіальними органами 
державного фінансового аудиту 
діяльності суб'єктів 
господарювання [7] 

Державний фінансовий аудит – це перевірка та аналіз діяльності, 
фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання 
державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, 
правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової 
звітності, функціонування системи внутрішнього контролю суб'єктів 
господарювання державного сектору економіки, а також інших суб'єктів 
господарювання, … 

 
Отже, за процедурним змістом наведені визначення державного фінансового аудиту 

(табл. 1) мають місце відмінності, адже згідно закону [1] це: перевірка, аналіз та оцінка …, 
встановлення фактичного стану справ …, а відповідно [6] та [7] це перевірка та аналіз … . Зазначені 
визначення відрізняються й об’єктами аудиту. 

Слід також зазначити, що згідно ст. 4 закону [1] поняття аудиту ототожнене з контролем, 
відповідно, це надає підстави констатувати, що державний зовнішній фінансовий аудит 
здійснюється у вигляді фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших 
контрольних заходів, які слід розглядати як форми контролю, під якими необхідно розуміти 
“внутрішню організацію контролю і методику його проведення” [8 , с. 78] та які можуть “підлягати 
трансформації в разі зміни тактики розвитку національної економіки, нормативно-правового 
регламентування та вдосконалення методики проведення контролю” [8 , с. 78]. 

Існування різних поглядів науковців на сутність та зміст державного фінансового аудиту, 
багатьох форм його проведення свідчить про необхідність уточнення його дефініції. На нашу думку 
під державним фінансовим аудитом слід розуміти сукупність контрольних заходів органу 
державного фінансового контролю, змістом яких є перевірка стану або змін параметрів об’єкта 
контролю (аудиту), аналіз можливих відхилень та розробка пропозицій щодо їх оперативного 
усунення та недопущення у майбутньому. Відповідно, інтегрованим об’єктом такого аудиту мають 
виступати фінансові ресурси. 

Суттєвого уточнення потребує й визначення мети та завдань державного фінансового 
аудиту, адже і з даного питання мають місце певні розбіжності (табл. 2). 

Таблиця 2 
Мета і завдання державного аудиту* 

Автор Мета Завдання 

Шевчук О.Д., 
Мукоїд І.Л.  
 

Виявлення уразливих місць в організації 
господарської діяльності суб’єкта, який 
підлягає контролю, впливу цих недоліків 
на досягнення статутних цілей та 
надання необхідних рекомендацій щодо 
підвищення ефективності його 
управління, усунення та запобігання 
наявних недоліків, помилок та порушень, 
а також вдосконалення його діяльності в 
цілому. 

– 

Максімова В.Ф. 
 

Забезпечення стабільності та 
економічної безпеки держави;  надання 
всім зацікавленим особам незалежної 
інформації про те, яким чином 
здійснюється державне управління. 

1) Комплексний розгляд державного бюджету; 
2) оцінка альтернативних варіантів бюджетних 
рішень; 
3) аналіз довгострокових наслідків урядових 
програм і напрямів дій; 
4) оцінка технології, що забезпечує державні 
органи інформацією про довгострокові наслідки 
законодавчих рішень у різних галузях. 
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Продовження табл. 2 

Хомутенко В.П.  

1. Запобігання фінансовим порушенням 
з боку суб’єктів, що використовують  
бюджетні кошти та/або майно. 
2. Встановлення законності й 
ефективності використання державних 
фінансів, налагодження фінансової 
дисципліни, попередження порушенням 
та надання відповідних рекомендацій. 

1) Здійснення перевірок спрямованих на 
визначення законності і своєчасності руху 
бюджетних і позабюджетних коштів, які 
надаються відповідним підприємствам, 
організаціям; 
2) визначення ефективності і доцільності 
витрачання державних коштів і майна; 
3) надання оцінки формування і рівню виконання 
місцевого бюджету;  
4) аналіз виявлених відхилень від установлених 
показників; 
5) визначення шляхів удосконалення управління 
бюджетними коштами, державним та 
комунальним майном, в тому числі можливості 
збільшення доходів бюджету; 
6) організації дієвого внутрішньо-господарського 
фінансового контролю. 

Скорба О.А.  

Встановлення законності та 
ефективності використання державних 
чи комунальних коштів і майна, 
правомірності фінансового управління і 
функціонування системи внутрішнього 
контролю 

Сприяння бюджетній установі у забезпеченні 
правильності ведення бухгалтерського обліку, 
законності використання бюджетних коштів, 
державного і комунального майна, складанні 
достовірної фінансової звітності та організації 
дієвого внутрішнього фінансового контролю. 

*Джерело: складено авторами на підставі [9, с. 231]; [10, с.322]; [11, с. 100]; [12, с. 1302]; [13, с. 125-126] 
 

На наше переконання, розбіжності, наведені у таблиці 2, свідчать про певний вплив на 
погляди вчених нормативно-правового регламентування в Україні державного фінансового аудиту, 
що заважає підійти до розв’язання питання комплексно та системно. 

Так, ми не можемо погодитися, зокрема, з О.Д. Шевчук та І.Л. Мукоїд [9, с. 231], які 
зазначають, що метою державного фінансового аудиту виступає “виявлення уразливих місць …, 
впливу цих недоліків на досягнення статутних цілей та надання необхідних рекомендацій щодо 
підвищення ефективності його управління, усунення та запобігання наявних недоліків, помилок та 
порушень …”. Слід додати, що дане твердження стосується аудиту в приватному секторі економіки, 
а з державним аудитом воно не сумісне, адже бюджетні установи в більшій кількості функціонують 
на підставі положення, а статут притаманний підприємствам приватної форми власності.  

Достатньо дискусійним є і бачення мети аудиту державних фінансів В.Ф. Максімовою [10, с. 
322], яка під нею розуміє “забезпечення стабільності та економічної безпеки держави”. Варто 
зазначити, що органи державного фінансового аудиту не в змозі забезпечити стабільність та 
економічну безпеку держави, не маючи при цьому прямих інструментів впливу на здійснення 
фінансової політики. Проте, опосередковано, означена мета В.Ф. Максімовою може бути досягнута 
завдяки проведенню державного фінансового аудиту, адже формується інформація для державних 
органів, наділених відповідними повноваженнями щодо забезпечення стабільності та економічної 
безпеки. 

Варто також зазначити, що й у вітчизняних і міжнародних нормативно-правових актах мета і 
завдання державного фінансового аудиту визначаються по-різному (табл. 3). 

Варто звернути увагу й на те, що перелік завдань державного фінансового аудиту суттєво 
збільшується за рахунок різних форм його проведення як Рахунковою палатою України, так і 
Державною аудиторською службою України. 

Існування різних підходів та норм регламентування мети та завдань державного 
фінансового аудиту надає підстави стверджувати про необхідність уточнення цих понять. В основу 
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виконання даного завдання слід покласти тезу про те, що “контролю, як процесу пізнання 
об’єктивної дійсності суб’єктом контролю, притаманна мета, яка корелюється з його гносеологічною 
сутністю. … З позицій теоретико-методологічного аспекту зміст завдань контрольного процесу 
складає перелік процедур або їх груп, послідовне виконання яких дозволяє досягти означеної мети” 
[15, с. 29]. 

Таблиця 3 
Нормативно-правове визначення мети і завдання державного аудиту* 

Документ Мета Завдання 

Лімська 
декларація 
керівних 
принципів 
державного 
аудиту  

Своєчасне виявлення відхилень від 
прийнятих стандартів, порушень 
принципів законності, ефективності, 
доцільності і економності управління 
фінансовими ресурсами, що дозволяло 
б у кожному конкретному випадку внести 
відповідні корективи, посилити 
відповідальність уповноважених осіб, 
отримати відшкодування збитків та 
перешкодити або, принаймні, ускладнити 
повторення виявлених порушень у 
майбутньому. 

1) Здійснення попереднього контролю; 
2) перевірка ефективності внутрішнього 
контролю; 
3) встановлення дотримання принципів 
законності, правильності, ефективності та 
економічності в управління державними 
фінансами. 

Закон України 
“Про Рахункову 
палату України”  

Перевірка, аналіз та оцінка правильності 
ведення, повноти обліку і достовірності 
звітності щодо надходжень і витрат 
бюджету, встановлення фактичного 
стану справ щодо цільового 
використання бюджетних коштів, 
дотримання законодавства при 
здійсненні операцій з бюджетними 
коштами. 

1) Встановлення фактичного стану справ та 
надання оцінки щодо своєчасності і повноти 
бюджетних надходжень; 
2) оцінка продуктивності використання 
бюджетних коштів; 
3) оцінка результативності використання 
бюджетних коштів; 
4) оцінка економності використання 
бюджетних коштів. 

*Джерело: складено авторами на підставі [14]; [1] 
 
Враховуючи вищезазначене, метою державного аудиту, як і будь-якого прояву контролю 

(контрольного заходу), має бути формування інформації про об’єкт державного аудиту. Відмінність 
мети державного фінансового аудиту від мети інших видів державного фінансового контролю 
полягатиме у змісті інформації, а саме, формулюванні професійного судження щодо відповідності 
фактичним параметрам об’єкта державного фінансового аудиту критерію ефективності. 

Відповідно, зазначена мета може бути досягнута шляхом розв’язання наступних завдань: 
- встановлення фактичних параметрів функціонування об’єкта державного фінансового 

аудиту; 
- визначення відхилень фактичних параметрів від норм функціонування, або від очікуваних 

(запланованих) показників; 
- встановлення причин, умов, суб’єкта та наслідків впливу відхилення на загальний рівень 

функціонування господарської системи; 
- оцінка ефективності управлінських рішень; 
- виявлення факторів ризиків, джерел та резервів підвищення ефективності управлінських 

рішень; 
- підготовка обґрунтованих пропозицій для підвищення ефективності управлінських рішень, 

усунення встановлених порушень та запобігання їм у подальшому. 
Конкретизація або деталізація зазначених завдань матиме місце залежно від форми 

державного фінансового аудиту та особливостей його об’єкту.  
Варто визнати, що одним з актуальних завдань державного фінансового контролю, у т.ч. 



РОЗДІЛ 
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НАРОДНИМ 

ГОСПОДАРСТВОМ 

TOPIC 
ECONOMICS AND MANAGEMENT 

OF NATIONAL ECONOMY 
 

 
32 

державного фінансового аудиту є підготовка обґрунтованих пропозицій для підвищення 
ефективності управлінських рішень, усунення встановлених порушень та запобігання їм у 
подальшому. На даний час, коли діє мораторій на контрольні заходи, рівень самосвідомості та 
фінансової дисципліни є на неналежному рівні. Якість матеріалів про фінансові порушення є 
настільки низькою, що фактично відсутня можливість відшкодувати завдані збитки як державі, так і 
суспільству. Превентивна функція контрольних заходів залишається задекларованою, адже 
фінансових порушень не стає менше. Їх кількість та різновиди лише збільшуються (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Обсяг проведених контрольних аудиторських заходів, передані справи до 
правоохоронних органів та частка усунутих порушень Державною аудиторською службою 

України та Рахунковою палатою України за 2006-2015 рр.* 
*Джерело: складено авторами на підставі офіційних звітів [16]; [17] 

 
Виходячи з динаміки кількості проведених заходів контролю органами державного 

фінансового аудиту можна стверджувати, що функціонування системи знаходиться на 
незадовільному рівні, про що також свідчать ряд макроекономічних показників стану національної 
економіки, зокрема скорочення виробництва, дефіцит державного бюджету, зростання державного 
боргу та інші. Всі зазначені негативні тенденції є наслідком нічого іншого, як неефективного й 
ірраціонального управління фондами публічних коштів. 

Виходячи з офіційних статистичних даних Державної аудиторської служби України та 
Рахункової палати України нами встановлено, що за останні 10 років номінальний обсяг усунутих 
фінансових порушень у порівнянні з виявленими складав 5,1% та коливався в межах 2,7-11,6% 
щорічно. Це дозволяє висловити припущення, що система правоохоронних органів, а також суди, у 
зв’язку з браком доказової бази, не сприяли відшкодуванню завданих збитків. Варто звернути увагу 
й на те, що не сприяє усуненню та можливій появі фінансових порушень у майбутньому неналежна 
реакція керівників міністерств та відомств на управлінські рішення керівників відомчих підприємств 
та установ, в господарській діяльності яких були встановлені фінансові порушення.  
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В євроінтеграційних процесах вкрай важливо налагодити ефективну систему державного 
фінансового аудиту, адже, на нашу думку, скорочення контрольних заходів призведе до повної 
втрати контролю та суттєвого погіршення економічної ситуації в країні. Забезпечення виконання 
контрольної функції державного управління можливе за умови зростання обсягів контрольно-
аналітичної роботи органів державного фінансового аудиту, що у свою чергу призведе до 
зменшення обсягів порушень в перспективі та забезпечить процес прийняття державних 
управлінських рішень достовірною інформацією. 

Досягти суттєвих змін у дотриманні бюджетної та фінансової дисципліни можна, на нашу 
думку, шляхом модернізації системи державного фінансового аудиту та реалізації наступних 
першочергових завдань, а саме: 

1.  Встановити, що головним органом державного фінансового аудиту має бути визнана 
Рахункова палати України. Державна аудиторська служба України має надавати будь-яку 
інформацію про результати проведених державних фінансових аудитів Рахунковій палаті України. 

2.  Визначити стратегічні цілі для формування цілісної системи державного аудиту: 
- визначення системи державних органів, які уповноважені виконувати доручення 

Рахункової палати України щодо стягнення відповідних штрафних сум та притягнення до 
відповідальності посадових осіб, які здійснили дане правопорушення (до системи органів повинні 
увійти: Генеральна прокуратура України, органи судової влади України, органи Державної 
фіскальної служби України, Національний банк України, Національне антикорупційне бюро України, 
Державна казначейська служба України та інші); 

- закріпити відповідальність Рахункової палати України за усунення виявлених порушень 
органами державного фінансового аудиту та включити даний пункт до загального щорічного звіту. 

3.  Встановити стратегічні пріоритети, серед яких: 
- інституційний розвиток Рахункової палати України, розширення кількості територіальних 

відділень;  
- удосконалення методики контролю за вжиттям заходів з усунення порушень за 

результатами державного аудиту. 
Реалізація зазначених завдань має відбуватися на сучасній методологічній основі аудиту 

державних фінансів, базисом якої має бути чітке визначення суб’єктів, наділених компетенцією з 
реагування на результати аудиту державних фінансів, а також контрольних заходів та методичних 
прийомів і процедур контролю і аналізу, що дозволятимуть встановити дотримання характеристик 
операцій з державними фінансовими ресурсами, – законність, повноту, цільове використання, 
ефективність [18]. 

Проведення модернізації системи державного фінансового аудиту можливо за умов: 
- покращення прозорості та своєчасності оприлюднення інформації щодо цільового і 

ефективного використання бюджетних ресурсів, прийняття управлінських рішень та усунення 
фінансових порушень; 

- посилення відповідальності керівників за прийняттям управлінських рішень; 
- підвищення ефективності діяльності з усунення виявлених порушень. 
Висновки і перспективи. Уточнення базових понять державного фінансового аудиту, 

зокрема його сутності, мети та завдань має бути покладено в основу розбудови системи 
державного фінансового аудиту, без ефективного функціонування якої не може бути жодного 
просування у напрямку розбудови сучасного демократичного суспільства. Уточнення окремих 
базових понять державного фінансового аудиту недостатньо для налагодження системи бажаної 
якості. Перспективи подальших досліджень полягатимуть у критичному переосмисленні та 
удосконаленні усієї системи наукових знань про державний фінансовий аудит, критичному аналізі 
змісту нормативно-правових актів, що регламентують його проведення в Україні, зокрема уточненні 
повноважень його суб’єктів, ідентифікації об’єктів, а також визначенні методики його здійснення за 
існуючими формами державного фінансового аудиту. 
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TRANSFORMATION OF THEORETICAL FOUNDATIONS AND PRACTICES 
OF STATE FINANCIAL AUDIT 

 
Abstract 

Introduction. Relevance of the research consists in braking of the state's financial audit development, 
caused by the imperfection of the basic concepts of its theory and also by the imperfection of the normative and the 
legal regulation. 

Methods. The study used information of the official reports bodies of the state financial audit, such as the 
Accounting Chamber of Ukraine and the State Audit Service of Ukraine. The study was conducted on the results of 
their work over the past ten years. Also, the results of research in the field of public financial audit conducted by 
national scientists were taken into consideration. The study used the following methods: dialectical, abstraction, 
analysis and classification, statistical analysis methods, the method of synthesis. 

Results. The basic concepts of the theory of the state financial audit are critically assessed and clarified 
article. The results of the bodies' activity of state financial audit are defined and analyzed. Primary measures on 
system modernization of public financial audit, and the terms of its implementation are formulated. 

Discussion. In view of the results determined that the relevance gets the critical rethinking of the entire 
system of scientific knowledge about the state financial audit, and also streamlining of normative and legal acts from 
the regulations of its carrying out, clarification of his subjects' powers, and also concretization forms of its carrying out. 

Keywords: state financial audit, the aim of the state financial audit, the tasks of the state financial audit, 
financial irregularities, modernization of public financial audit. 
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Abstract 

Introduction. This article describes the Ukrainian seed production as a major driver of domestic agriculture. 
The dynamics of acreage, yield, production and processing of sunflower is presented. The tendency to production 
increasing is defined, the main factors that influenced the prevailing trend, are indicated. Reasons for reduction of 
sunflower seed crushing in Ukraine are identified. The pricing policy of domestic and foreign markets of sunflower 
seeds and oil also are analyzed. The basic directions of export of sunflower oil are identified. The influence of 
globalization processes on the development of the market of sunflower is defined. Conclusions and forecasts for 
domestic farmers based on the calculations and the prevailing market dynamics are made. 

Methods. Research period was the past five years. As the information base of research we used the 
statistical data of state-level legislative materials, special literature on the researched topic. The following methods 
were used: dialectical, comprehensive and systematic approach to the study of economic processes, graphical 
method. 

Results. In order to balance production and processing capacities we have to follow next: the transition from 
extensive to intensive mode of production; increase quality oilseeds production; development and modernization of 
technical base and production processes with the use of non-waste, environmentally friendly technologies; 
development of organizational forms of integration and the mechanism of economic relations between producers of 
agricultural products, processing enterprises and market with the active government support; innovation efforts. 

Discussion. The balance of the sunflower seeds production and crushing would allow receive high financial 
results to all participants of the process, as well as minimize the risks associated with a lack of raw materials. 
Herewith a state has received its benefits - revealed black market of sunflower seeds. 

Keywords: market conditions, globalization, production, processing, export. 
 
Introduction. Globalization causes emerging issues, related to the effective functioning of the 

food market, because food security is part of the economic independence of the country. Sunflower 
market occupies a relatively large segment of the food industry of Ukraine concerning both the capacity 
and the number of participants. Only three states – Ukraine, Russia and Argentina – produce more than 
half of sunflower seeds in the world, and Ukraine ranks second in this list. Herewith in the ranking of 
exporters of sunflower seeds oil Ukraine is the first. Experts estimate that within 10 months of 2015/2016 
marketing year, it exported more than 90% (4154 tons) the volume of domestic oil, which accounted for 
about 60% of world exports of sunflower seeds oil [1]. 

Considering the rapid increase in the cultivation and processing of sunflower in Ukraine, active 
development of oil and fat industry, and access to international markets, sunflower market situation 
require complex analysis in modern conditions. 

Analysis of recent research and publications. Research of the sunflower market situation 
attracts many domestic scientists: O. Bronin, O. Hudzynsky, V. Zbarsky, V. Osadchyk, A. Poberezhna, 
L. Chernyuk, O. Shpychak as well as foreign ones: A. Wagner, M. Kondratyev, F. Kotler, A. Marshall, 
S. Nikitin, M. Porter and others. Despite the large number of studies in the chosen subject, continuous 
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process of operating conditions changing and development of sunflower market gives grounds for further 
research in this area. 

The purpose is to analyze the sunflower market in Ukraine, to investigate the dynamics of 
acreage and yield, determine the balance of production and processing of sunflower, identify the 
cultivation impact of this crop on the soil and analyze the current sunflower market situation and 
perspectives of its development in the modern world. 

Research methodology. The methodological basis of the study are the basic provisions of 
economic theory. To assess the situation of the domestic market of sunflower in Ukraine used the 
following methods: 

- dialectical and abstract-logical methods (theoretical generalizations and conclusions forming); 
- statistical and economic methods (analysis of the production and processing of sunflower); 
- graphical method. 
Results. Production of sunflower belongs to the main activities in the agricultural sector of 

Ukraine. Its share in the total production of oilseeds is about two-thirds. Consider the dynamics of the 
factors that shape gross yield of sunflower (Fig. 1). 

During the analyzed period there is a tendency to expand acreage of sunflower. In the period from 
1990 to 2000, notes the decline in yield of 15.8 quintals from 1 hectare to 12.2 quintals per 1 hectare, due 
to the adjustment period in the country. Indicator yield in 2000 was the lowest for the entire period of the 
study. Over the next eleven years there has been a gradual increase in yield to 18.4 quintals per 1 
hectare. Under the influence of unfavorable climatic conditions in 2012, the yield of sunflower decreased 
to 16.5 quintals per 1 hectare. In 2013, the figure reached maximum yield (21.7 quintals per 1 hectare) in 
2014 following the crisis in the country led to a decrease in yield to 19.4 quintals per 1 hectare, but in 2015 
the yield reached almost its maximum value (21 6 quintals per 1 hectare). 

 
 

Fig. 1 Dynamics of acreage and yield of sunflower in Ukraine for 1990-2015 years. * 
* Made by the author based on data from the State Statistics Service of Ukraine [2] 
1 Exclude data from temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the zone of the 

antiterrorist operation. 
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Over the past five years there is a decrease of companies engaged in the cultivation of sunflower - 
almost 9% (from 22,303 to 20,317 companies). But analyzing the structure of enterprises engaged in the 
cultivation of sunflower we found that the reduction was due to consolidation of small enterprises, which, 
because of the constant growth of sunflower processing capacities, are unable to compete with larger 
farms. In order to assess the balance of production and processing of sunflower, let’s analyze data in 
Figure 2. 

 
 

Fig. 2. Dynamics of production and processing of sunflower seeds in Ukraine for 2011-2015. * 
* Made by the author based on data from the State Statistics Service of Ukraine [2] 
1 Excluding data from temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the zone of 

the antiterrorist operation. 
 
In 2015, yields of sunflower seeds were at a record high - 11.2 million tons. But while compared to 

the last year the volumes of processing sunflower seed were decreased by 21%. It should also be noted 
that in 2012 and 2014 the processing volumes exceeded production volumes. This was due to the fact 
that one of the largest refineries of the US Company Cargill in July 2014 wasn’t operating and there was a 
need to process about 1 million tons of sunflower seeds elsewhere [3]. At the end of 2015 the company 
"Bunge" completed construction of a new oil processing plant at Mykolayiv Commercial Sea Port. Plant 
capacity is 2.4 thousand tons of oilseeds per day.  

Oil and fat industry in Ukraine is characterized by high concentration. 25 largest oil-extracting 
companies give more than 80% of the total production of oil. This is both international and domestic 
companies that have their factories in the central and southern regions of Ukraine. The main players in 
this industry are Kernel Group, Bunge, Creative Group, Sargill, "Myronivsky Hliboprodukt" [3]. 

Consequently, competition in the market has increased significantly. After all, in order to recover 
investments made at these objects, farmers need the maximum load capacity of processing. In this case, 
some companies will have to expand the geography of purchases of sunflower seeds, increasing the cost 
of logistics. 

Market analysts explain the oil production decline that due to shortage of raw material supply and 
considering curbing sales of agricultural producers in the hope of rising prices, some companies stopped 
processing and prefer to conduct routine repairs. During the repairs they were expected to form the raw 
material supply for capacity utilization at the end of oilseed season of the 2015/16 marketing year. 

According to the State Statistics Service, on July 1, 2016 stocks of sunflower in Ukraine totaled 
852,800 tons; 15,5% less than the same date a year earlier [2]. This allows predicting that by the end of 
2015/16 marketing year (October-November) the volumes of processing sunflower will continue to 
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decrease. Accordingly, if all the companies will work with the same workload, domestic raw materials will 
exhaust in a six month of work, which will give producers of sunflower seeds certain advantages. The 
most competitive in this situation would be companies: 

– with good logistics (the closer to raw materials and ports, the better); 
– with good infrastructure (bigger storages means more opportunities to buy raw materials);  
– with good financing (interest rate on the UAH loans up to 25% a year; if producers will have to 

loan at such a high interest rate, then only banks will benefit, not farmers);  
– with good modern facilities (good coefficients for sunflower seeds crushing and energy 

efficiency);  
– with the ability to finance their crops;  
– companies that will be able to process soybeans and rapeseed in order to additionally workload 

their enterprise. 
Competition for raw materials among processors stabilized prices of sunflower in the domestic 

market, despite the negative trends in the world. As of August 10, 2016, domestic purchasing prices for 
sunflower were at 10,07-11 thousand UAH / ton on EXW terms, CPT prices were 11-11,3 thousand UAH / 
ton. The value of sunflower oil in the domestic market on EXW terms was 21,5-21,7 thousand UAH/ ton. 
In the export market price of sunflower oil from 27 July to 10 August decreased by 1.96% or $ 15 to $ 750 
per ton in FOB delivery conditions. Export prices for Ukrainian sunflower stood at $ 385-385 per ton [4]. 

In the ranking of Ukrainian sunflower seeds oil importers EU kept the first place this season. This 
year the EU bypassed the states of the Middle East and South Asia. 

The main European countries-importers of Ukrainian sunflower oil in the 2015/16 marketing year 
are: 

1) Spain – 343 thousand tons (138 thousand tons in the previous year); 
2) Netherlands – 336 thousand tons (124 thousand tons in the previous year); 
3) Italy – 245 thousand tons (135 thousand tons in the previous year); 
4) France – 151 thousand tons (33 thousand tons in the previous year). 
In the ranking of importers these countries occupy third, fourth, fifth and sixth place respectively, 

while in the 2014/15 marketing year Spain was on the 5th place, Italy and the Netherlands – on 7 and 8 
respectively and France – only 17 place.  

Traditionally, India is an important importer – 1,19 million tons (compared to 1,3 million tons), 
followed by China – 0,52 million tons (compared to 0,45 million tons). In addition, the Ukrainian sunflower 
seeds oil exported to over 100 countries. The main consumers on the world markets are countries from 
Asia, EU, Middle East, Africa and CIS [5]. 

The signing of the Association Agreement between Ukraine and the EU, and the establishment 
under this Agreement free trade area (FTA) with the European Union are important factors in the 
development of the agricultural sector, because Ukraine opens prospects for the gradual exploration of 
the EU markets by the domestic companies. Accordingly, the goal is to develop mechanisms for public 
policy in order to improve the efficiency of existing potential of the agricultural sector and its adaptation to 
the new conditions, including risk management [6]. 

The Agreement prescribes sunflower seeds trade mechanism. So, article 9 of Annex 1-D “Special 
measures for export duties" founds that the export duties on sunflower seeds (before signing it was 10%) 
will be canceled for the next 10 years. However, introduces additional fee, annually increasing by the 
amount of reduction of export duties. This mechanism allows save 10% export duty on of sunflower seeds 
(limiting export volume is set at 100 thousand tons per year). So oil processing industry partly received 
protection for the next 10 years (+5 years of the annual surcharge reduction), which in turn leads to lack of 
sunflower seeds for the domestic processing companies [7].  

This situation will stop a large part of enterprises of the Ukrainian oil and fat industry, especially 
small and medium enterprises facilities, located in smaller regional cities and towns by reducing the 
production and export of oil, so that will be lost jobs and significantly reduced revenues to the state 
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budget. 
Changes in tax laws considerably affect the market – the abolition of the so-called special regime 

of VAT farmers. This is, first of all, will change the structure of grain trading from Ukraine. VAT refunds 
generally not affect sunflower seeds oil in terms of sales, but price, the market rules, the farmer attitude to 
the market will change. 

New tax rules, according to which the farmer would have to pay VAT to the budget, will block 
"oxygen" to the black seed market. The so-called small "oil mills" that used to buy raw materials from 
farmers for cash, cannot stand the competition – especially in terms of productivity: their level of 
production of oil and the quality of cleaning greatly inferior to the effective medium or large plants, which 
are in compliance with all standards production. Moreover, for the farmer, in fact, selling goods for cash 
will not make sense anymore. This is, after all, will make market much healthier and transparent. Today 
the black seeds market is estimated to 2 million tons, and it is too much in a brutal processors competition 
for raw materials [8]. 

The main ways of improving the competitiveness of sunflower in the domestic and international 
markets is to ensure high product quality and international standards, but the process of its 
implementation in agricultural production in Ukraine is extremely slow. 

An important condition for improving product competitiveness is industry intensification. Technical 
re-equipment and implementation of new production technologies will improve the quality of sunflower 
seeds and reduce production costs.  Situation of sunflower seeds on the world market, the active 
participation of Ukraine in it and a relatively higher level of the commercial products profitability leading to 
unlimited expansion of cultivation of this crop. Lack of intangible and technical support in the majority of 
agricultural enterprises, inefficient land use, financial problems and economic instability causing the 
problem of the farming violation and growing sunflower in extra volumes. Considering that the sunflower 
production is mainly accompanied by extensive technology, it is necessary to introduce innovations that 
will improve the sunflower seeds yields, which more fully meet the needs of producers. 

At this stage it is difficult to predict the situation in the market of sunflower and its products. 
However, for the 2015/2016 marketing year, producers can make some profit due to increasing 
competition among processors. Processing plants operate in slightly different conditions. According to the 
processors, unattractive and unnecessarily high prices for seeds may lead to negative margins since price 
of supply and demand for sunflower oil is disparate from purchasing prices for sunflower seeds.  

Analysts predict that the further market situation will depend mainly on the world market sunflower 
situation. The stabilization and decline in prices will be a major deterrent to the growth of purchasing 
prices for raw materials, including fact of the reduction of the sunflower processing margin in the current 
season because of crisis phenomena in Ukraine's economy. But increasing processing capacities of 
sunflower, large export potential of the oil and fat industry and contractionary policy of manufacturers of 
sunflower seeds make a very risky situation today. Any restrictions on exports of sunflower oil may have 
unpredictable consequences not only for oil and fat industry, but for the food market of Ukraine as a 
whole. 

Another threat to the development of the market of sunflower and sunflower seeds oil is the 
inconsistency of Ukrainian products to European standards. This hinders the delivery of products to the 
markets of the EU for the period of implementation of the necessary technical regulations and obtaining 
certificates of compliance, reduces the profitability of domestic small and medium-sized agricultural 
enterprises. 

Conclusions and discussion. In order for Ukraine to remain the leader in production and sale of 
sunflower seeds oil in the world, it is necessary to create economically favorable conditions for interaction 
between the production and processing industry, id est to balance production and processing capacities. 
In order to achieve it we have to follow next: 

– the transition from extensive to intensive mode of production (increasing the volume of 
sunflower production by increasing productivity, not the expansion of cultivated areas, namely the use of 
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seed with high potential yields, use of mineral and organic fertilizers and plant protection products in 
accordance with established standards, adherence to crop rotation, etc.);  

– increase quality oilseeds production;  
– development and modernization of technical base and production processes with the use of 

non-waste, environmentally friendly technologies;  
– development of organizational forms of integration and the mechanism of economic relations 

between producers of agricultural products, processing enterprises and market with the active government 
support;  

– innovation efforts. 
Also in these circumstances creation of operational information base becomes very important, 

because it make possible to monitor and assess the situation at both the domestic and world market of 
sunflower oil. Thus, the balance of the sunflower seeds production and crushing would allow receive high 
financial results to all participants of the process, as well as minimize the risks associated with a lack of 
raw materials. Herewith a state has received its benefits - revealed black market of sunflower seeds.  
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ВИБІР ТА РОЗВИТОК НОВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Аннотація  
Вступ. Необхідність та актуальність вибраної теми обумовлена сьогоднішнім вибором, який 

стоїть перед українським сільгоспвиробником: яким чином будувати розвиток власного бізнесу, щоб 
зберегти конкурентоспроможність, наростити об’єми виробництва, залучити інвестора та 
інтегруватися на міжнародних ринках.  

Сімейні фермерські господарства є домінуючими у галузі сільського господарства України. Це 
домінування, традиційно, збережеться і надалі. Вони охоплюють велику сферу діяльності різних структур 
та впливають на розвиток соціально-економічних відносин суспільства. Завдяки грамотній політиці 
підтримки та стратегії розвитку сімейні фермерські господарства стануть основою для забезпечення 
продовольчої безпеки в країні, а особливо у цей складний час викликів та випробувань, які стоять перед 
державою. 

Методи. Основою дослідження є порівняльний аналіз різних форм організації найбільш вдалих та 
ефективних західних моделей аграрних підприємств та українських фермерських господарств різних форм 
управління.  

Результати. Стаття присвячена пошуку найбільш досконалої організаційної форми 
сільськогосподарського підприємства. Здійснено систематизацію всіх понять та функцій існуючих форм 
та напрямків діяльності фермерських господарств України. Висвітлюється міжнародний досвід побудови 
організаційних форм та мотиваційної моделі підприємницької діяльності фермерських господарств.    

Перспективи. Застосовуючи принципи, викладені у статті, українські фермерські господарства 
зможуть якісно підвищувати свою конкурентоздатність та ставати більш привабливими для зовнішнього 
інвестора. 

Ключові слова: кооперація фермерських господарств, роялті, підприємництво, франчайзинг, 
франшиза, франчайзор. 

 
Вступ. Стосовно організаційних форм сільськогосподарських підприємств на сьогодні в 

Україні існує дві крайнощі: 4,5 млн. ОСГ – сімейних фермерських господарств із своїми перевагами 
та недоліками та промислові корпоративні сільськогосподарські підприємства із своїми перевагами 
та недоліками. На перший погляд, між цими двома організаційними формами існує прірва та 
мінімальний причинно-наслідковий зв’язок, який унеможливлює перехід однієї форми управління в 
іншу і навпаки [1].  

Перехід від селянського господарства, яке зосереджено на виробництві, яким по суті 
сьогодні являється сімейна ферма, до багатофункціонального сільськогосподарського підприємства 
супроводжується значними стресами та втратами, які можуть понести сільгоспвиробники у своїх 
пошуках управлінських рішень. Відсутність знань да накопиченого досвіду не дає гарантій, що 
прийняті рішення та організаційні форми забезпечать сталий ріст та стабільність добробуту. Зміни в 
законодавстві про фермерські господарства не дають відповіді, яким чином найкраще провести 
реорганізацію та вибір форми організації бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення етапів розвитку різних 
організаційних форм сільськогосподарських підприємств, їх впливу на розвиток місцевих громад та 
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економічно-соціальне трансформування суспільства проводилось та проводиться у розвинутих 
державах зі сталим економічним рівнем. Дані дослідження описані в працях таких науковців, як 
Т. Ламберт [3], Г. Баркер [2], Р. Пертев [4], Г. Сміт [5], M. Калус, Л. Лауерс [8]. Незважаючи на 
високотехнологічний розвиток усіх сфери нашого життя, та глобалізацію ринків і корпорацій, 
сільське господарство розвинутих держав з високими соціальними та економічними стандартами 
життя сьогодні будується на основі сімейних фермерських господарств. Це чи не єдина галузь 
економіки, яка не трансформується з точки зору форми організації протягом тривалого часу свого 
існування, що породжує питання для науковців: чому це відбувалось, чи буде так відбуватись і 
надалі?  Науковці України чимало роблять досліджень щодо видів, якості та розвитку 
сільськогосподарського виробництва, проте вивчення розвитку підприємництва в галузі, як 
організаційної форми, тільки набуває популярності. Аналітичні праці з цього приводу широко 
представлені І. Беззуб [7].  

Законодавчі акти теж трансформуються, але у державотворців немає достатньо 
інформації для того, щоб ці трансформації були більш якіснішими і мали на меті не тільки 
відстоювання державних інтересів у вигляді збільшення платежів до бюджету, але і збереження та 
розвиток тих форм організації сільського господарства, які забезпечують населення якісною 
продукцією у достатній кількості та за доступною ціною [16].  

Мета. Основна мета дослідження – обґрунтування оптимальної організаційної форми 
фермерських господарств та вивчення мотиваційних механізмів у сфері підприємницької діяльності 
сільськогосподарських підприємств.  

Методологія дослідження. Ключовим серед методів дослідження є метод системного 
аналізу, який дозволив комплексно підійти до вивчення структурно-функціональних зв’язків на 
етапах розвитку організаційних форм фермерських господарств та причинно-наслідкових зв’язків у 
сфері мотивації підприємницької діяльності сімейних ферм. Це допомогло зрозуміти та 
формалізувати основні відмінності між існуючою в Україні та розвинутих країнах організаційною 
моделлю ведення бізнесу.  

Результати. Вибір організаційної форми для сільгоспвиробника є надзвичайно важливим 
рішенням і, водночас, достатньо не простим [3]. 

На прийняття рішення щодо вибору фермером форми організації бізнесу впливає декілька 
факторів, а саме потреба в: 

• додатковому капіталі для розвитку; 
• новій техніці та новітніх технологіях, програмному забезпеченні; 
• розвитку інфраструктури логістики складу та транспортування; 
• розвитку маркетингу ринку та споживача, завоювання лояльності та росту конкурентних 

переваг; 
• розвитку збутової інфраструктури. 
Розвиток всіх цих додаткових функцій малоймовірний в рамках одного сімейного 

селянського господарства. Тому, розвиток потреб додаткових функцій мотивує до об’єднання та 
обміну знаннями, технологіями, ноу хау. Різноманітність розвитку та трансформації організаційних 
форм в сільськогосподарській галузі викладений на рис. 1: 

Процес трансформації з простої організаційної форми у більш складну у більшості є 
складним та болючим. Це стосується і ОСГ (сімейних фермерських господарств, так як достеменно 
не відомо на сьогодні, чи є ця організаційна форма тією, яка буде спроможна об’єднатись та 
трансформуватись у більш складні організаційні форми. І тут не буде важливо сама модель 
об’єднання: кооперація чи франчайзинг; можливо, що на ринку з’являться додаткові окремі 
компанії, які почнуть навколо себе об’єднувати ОСГ за певним галузевим чи територіальним 
принципом. Безумовно, що такі складні процеси будуть супроводжуватись конфліктами і такі 
конфлікти необхідно передбачити та звести до мінімуму. 
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Рис. 1. Трансформація організаційних форм у сільському господарстві Варіант 1* 
*Джерело: систематизовано автором  
 
Практика розвитку інших галузей економіки та інших розвинутих ринків вказує на те, що 

якість та швидкість об’єднання малих підприємств та підприємців є різною. Вона залежить він 
необхідності інвестицій у ту чи іншу галузь, капіталомісткість цієї галузі та швидкість окупності 
інвестиції. Досвід інших розвинутих ринків показує, що більш капіталомісткі напрямки діяльності, 
такі як надання фінансових послуг для ОСГ, постачання сільськогосподарської техніки, технології та 
комп’ютерні інновації, будуть розвиватись значно швидше, ніж такі напрямки, я к розвиток 
інфраструктури сільського господарства, тощо. Сьогодні на ринку України вже існують такі компанії 
у вигляді окремих організаційних форм, але вони не являються членами яких небуть 
сільськогосподарських об’єднань ОСГ та не намагаються стати на чолі такого процесу. 

Досвід скандинавських країн показує, що материнська (головна) компанія, яка почала 
процес об’єднання, брала на себе якусь окрему основну (об’єднуючу) функцію, таку як збут 
сільськогосподарської продукції, розвиток збутової мережі продукції, надання фінансових послуг, 
тощо. Такі функції організації не притаманні ОСГ, яке своїм основним видом діяльності передбачає 
виробництво сільськогосподарської продукції. 

Основною проблемою даної моделі – значна концентрація та інтенсивність капіталу на 
окремих напрямках може призвести до одномірного розвитку та конфлікту між членами об’єднання 
та іншими об’єднаннями. 

Дослідження показує, що під час формування та створення сільськогосподарських груп на 
основі франчайзингу та кооперації, необхідно врахувати: 

• об’єднання однієї категорії продукції, або груп продукції; 
• надання послуг чи постачання ТМЦ або окремо взяту територію; 
• сталий асортимент товару, послуг; 
• єдині ТМ для інші об’єкти інтелектуальної власності, програмне забезпечення; 
• вхідний контроль та вимоги до якості та складу готової продукції, який є обов’язковим для 

всіх постачальників та ОСГ, якості послуг, тощо; 
• експертиза ОСГ в якості постачальників товарів та послуг, які відповідають міжнародним 

критеріям та стандартам. 
• єдина політику цін на внутрішньому ринку; 
• єдина маркетингова політика; 
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• власні або орендовані складські площі для зберігання даної категорії 
сільськогосподарської продукції. 

Іншим варіантом трансформації розвитку сільськогосподарських підприємств може 
розглядатись взаємодія між трьома  кутами основ діяльності сільського господарства, як показано 
на рис.2: 

• селянські господарства; 
• ОСГ; 
• корпоративні сільськогосподарські господарства. 

 

 
 
 
 

Рис. 2. Розвиток організаційних форм у сільському господарстві Варіант 2* 
*Джерело: систематизовано автором 
 
Дана форма розвитку сільського господарства детально вже неодноразово описувалась у 

західній літературі і має ряд своїх переваг і недоліків [5].  
Ключовою перевагою є те, що корпоративні сільськогосподарські підприємства діють як 

багатофункціональні організаційні форми і передають сімейним фермерським господарства та 
селянським господарствам лише функції виробництва. Ця організаційна форма, мабуть, зручна для 
розгляду ситуації, коли селянські та сімейні господарства передаються з покоління у покоління і 
можуть достатньо стабільно виконувати певні функції протягом достатньо тривалого часу. Деякі 
регіони Італії, Іспанії та інших країн саме по такому принципу розвивають свої територіальні 
громади, які з покоління в покоління протягом тривалого часу спеціалізуються на певних видах 
виробництва.  

Безумовно, що це є основна перевага такої форми розвитку сільського господарства, так як 
дає можливість досліджувати та прогнозувати історичний розвиток територіальних громад через 
трансформацію сільського господарства і навпаки. Основний принцип який об’єднує три кути 
взаємодії – соціально-економічні чинники впливу на розвиток громади і взаємодія громади з 
зовнішнім середовищем. Ключовим недоліком даної форми організаціє є те, що ми не можемо 
спрогнозувати що відбудеться з селянськими та фермерськими господарства при значних 
коливаннях зовнішнього соціально- економічного та політичного середовища. Таким прикладом 



ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС 
Міжнародний науковий журнал 

Випуск 3. 2016 

THE ECONOMIC DISCOURSE 
International scientific journal 

Issue 3. 2016 
 

 
47 

стало створення єдиного економічного простору ЄС [9]. При наявності значних лобі в парламенті 
ЄС однієї частини виробників в отриманні дотацій дало змогу цим сільгоспвиробникам збувати свою 
продукцію по значно нижчим цінам у середині ЄС, що привело до занепадання таких же 
господарств іншої частини ЄС, які не мали дотацій фінансових для свого розвитку [12]. 

Також значним чинником під час формування організаційного блоку своїх господарств є 
категоризація ферм та їх масштабування, що має бути предметом подальшого дослідження та 
вивчення. Таке поняття як «категорія ферми» та «масштаб ферми» необхідно вводити не тільки в 
аналітичному просторі обговорень, але і у законодавчому вимірі.  

Як вважається, ключової проблемою сімейних сільськогосподарських ферм (ОСГ) є те, що у 
них немає можливостей вийти на системні ринки збуту, так як вони не можуть укладати повноцінних 
договорів. Відповідно модель збуту даної продукції ускладнюється, дорожчає і продукція стає 
неконкурентоздатною. 

Дослідження досвіду сусідньої Польщі та Західної Європи у цілому показали, що на сьогодні 
ми не знайдемо такого виду малих аграрних підприємств без юридичного статусу. Хоча світова 
структура аграрного сектору така ж як і в Україні і її основу складають сімейні ферми.  

Результати досліджень, які проводились у 93 країнах світу ООН [9] вказують на те, що з 570 
млн фермерських господарств 500 млн належать сім’ям. Саме, базуючись на даних Продовольчої 
та сільськогосподарської організації (FAO) [9], ООН рекомендувало урядам держав розвивати 
національні програми підтримки малих та середніх фермерських господарств. 

Трансформація ОСГ не може носити «насильницький» обов’язковий характер і сьогоднішні 
зміни до законодавства ніяк не стимулюють «легалізацію» всієї кількості ОСГ. Вона мусить бути 
добровільною через стимулюючі інструменти державної підтримки та розвиток збутової ринкової 
інфраструктури. Основною мотивацією об’єднання та трансформації ринку ОСГ повинно стати – 
вихід на нові ринки збуту, завдяки яким сімейні господарства зможуть більше продавати свою 
продукцію. Гучні заяви про відкриття кордонів для наших виробників являються примарними для 
сільськогосподарського виробника сімейного типу, так як більшість з них усвідомлює, що ринок ЄС 
насичений своїми товарами вищої якості і ціна на ці товари  не така мінлива. Також виникають 
мовні бар’єри, бар’єри психологічні, тощо. Тільки економічні чинники та сервіс надання 
адміністративних послуг саме цій категорії учасників рику можуть бути тим єдиним чинником, який 
змусить «армію» сімейних фермерських господарств «стати у чергу» на реєстрацію ФОП чи 
юридичної особи.  

Аналітичне дослідження, яке проводила CBIE (Канадське бюро міжнародної освіти) [10] по 
вивченню досвіду Канади та країн ЄС у сфері розвитку сільськогосподарських кооперативів 
показало, що на сьогодні в Україні відсутня чітка стратегія розвитку сільськогосподарської 
інфраструктури, обслуговуючих кооперативів, як складової загального ланцюжка моделі побудови 
фермерських господарств. А на рівні місцевих територіальних громад відсутнє розуміння суті 
моделей побудови мереж збуту та обслуговування сільськогосподарських фермерських 
господарств взагалі як на засадах франчайзингу, так і на основі кооперації, що це є головним 
інструментом досягнення економічного добробуту сільгоспвиробників та сільських територій в 
цілому [10].  

У той же час в країнах ЄС основна кількість таких мережевих об’єднань (кооперативів або 
франчайзингових) якраз зайняті заготівлею, переробкою та збутом (як оптовим, так і роздрібним) 
сільськогосподарської продукції [6]. 

Вагомий внесок у розвиток таких моделей бізнесу в країнах ЄС зроблено у Нідерландах. 
Зокрема, на такі мережеві переробно-збутові об’єднання сьогодні припадає більше 80% молока та 
95% молочної продукції, 95% овочів та фруктів. Також існують мережеві об’єднання на основі 
моделі кооперації або франчайзингу, головною функцією яких є оптова закупівля 
сільськогосподарського та технічного обладнання та засобів виробництва з постачанням його своїм 
членам мережі та створенням станцій по обслуговуванню цих технічних засобів. Відомі  групові 
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об’єднання, які займаються постачанням насінням. Наприклад, у Франції на таку групу припадає 
більш як 2/3 поставок всього насіння у сільському господарстві; у Швеції та Фінляндії на таку групу 
припадає більш як 60% поставок та обслуговування технічних засобів виробництва та спільного 
використання техніки [6]. 

В той же час, крупні українські корпоративні виробники та переробники 
сільськогосподарської продукції вже відчули переваги бізнесу на засадах франчайзингу і за короткі 
терміни розвинули мережі [11]. Завдяки даним моделям ці виробники продають від 40 % до 70 %, 
власної продукції серед них: 

• ТМ Гаврилівські курчата – більш як 1300 точок продажу; 
• ТМ Наша Ряба - більш як 2000 точок продажу; 
• ТМ «Родинна ковбаска»; 
• ТМ «Із села». 
Безумовно, що інформативність та розуміння суті франчайзингу учасниками ринку в рази 

збільшить та прискорить економічний розвиток сільських територій. Наприклад, у Польщі, завдяки 
грамотній інформативній політиці щодо можливостей та форм ведення бізнесу у аграрному секторі, 
мережі та об’єднання фермерів аграрного сектору значно підвищили свою конкурентоздатність та 
розвинулись у різних сферах виробництва, переробки, збуту і обслуговування: на сьогодні 
нараховується більш як 550 груп та об’єднань. 

Тісний зв’язок фермерських господарств з місцевими громадами вимагає спільного розвитку 
внутрішніх ринків збуту сільськогосподарської продукції для місцевих сімейних господарств. 
Створення стихійних ринків «вихідного дня» є, безумовно, тим першим кроком, який дозволяє 
виробнику напряму продати свою продукцію, але така форма організації не є єдиною. Керівництву 
кожної місцевої громади чітко відомо та кількість сімейних фермерських господарств, які 
проживають і працюють на території, перелік та об’єми продукції, яку вони виробляють. Створення 
стаціонарних роздрібних мереж може бути тим якісним інвестиційним проектом та прикладом 
державно-приватного співробітництва, який дозволить залучити приватний капітал і створити 
інфраструктуру для розвитку і життєдіяльності сімейних фермерських господарств. У даному 
випадку від керівництва органів місцевого самоуправління вимагається розробка проекту та 
розрахунок кількості і якості інфраструктури. 

Розробка такого типу інвестиційного проекту буде спонукати власників ОСГ вибрати шлях 
легалізації та заключення угод із збутовими мережами для збільшення продажів власної продукції і 
сконцентруватися на розширенні господарств і підвищення якості власної продукції [11]. 

Висновки і перспективи. Безумовно, що кожна організаційна система має свої сильні та 
слабкі сторони. Не винятком є і українські сільськогосподарські виробники, які сьогодні знаходяться 
в перехідному етапі своїх трансформацій та розвитку.  

Найближчим часом галузь сільського господарства у всіх своїх формах організації та 
діяльності зіткнеться з новими можливостями і новими викликами. Зміни до законодавства є лише 
першим етапом загроз і можливостей.  

Проведене дослідження та аналіз показують, що побудова організаційних блоків сімейного 
фермерського господарства можлива навіть за умов високої невизначеності та ризиків. При 
наявності незначних змін у законодавстві та розумінні значимості сімейного фермерського 
господарства, воно здатне розвиватись, масштабуватись, змінюватись як бізнес одиниця як за 
рахунок форм кооперації, так і моделей франчайзингу. Єдина проблема, яку не вдалося розглянути 
та запропонувати рішення у даному дослідженні – як забезпечити сімейні фермерські господарства 
України «дешевим» капіталом. Ця проблема дійсно є перепоною на шляху розвитку нашого 
сільського господарства і потребує детального подальшого дослідження. 
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SELECTION AND DEVELOPMENT OF NEW ORGANIZATION FORMS 

OF ARRICULTURAL ENTERPRISES 
 

Abstract  
Introduction. The need and relevance of the chosen topic due to today's choice that faces the Ukrainian 

farmers: how to build their own business development to remain competitive, increase production volumes, integrate 
and attract investors in international markets. The first step in building an effective model - search and selection of this 
form of organization. 

Family farms are dominant in the agricultural sector of Ukraine. This dominance traditionally will continue in 
the future. They (Family Farms) cover a wide scope of different structures and influence the development of social 
and economic relations of society. Thanks to the competent policy of support and strategy,  family farms were the 
basis for food security in the country, especially in this difficult time of challenges and trials facing the state. 

Methods. The basis of the study is a comparative analysis of different forms of the most successful and 
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effective Western models of agricultural enterprises and farms of different forms of governance. 
Results. The article is devoted to finding the perfect organizational form of agricultural enterprise. The author 

is an attempt to systematize the concepts and functions of all existing forms and areas of farms Ukraine. Reveals of 
International experience in the construction of organizational forms and models of entrepreneurship motivational 
farms. 

Discussion. Applying the principles set out in this article, Ukrainian farmers will be able to qualitatively 
improve their competitiveness and become more attractive to foreign investors. 

Keywords: cooperative of the farms, royalties, entrepreneurship, franchise, franchise, franchisor, franchisee. 
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Abstract  

Introduction. History shows that despite constant attempts to change fundamentally land relations (from the 
landlord to the sole land ownership and the isolated farmstead system, from dekulakization to the socialization of land, 
from total collectivization to the consolidation of agricultural land in latifundia), it was impossible to destroy the striving 
of peasants and the majority of the urban population for family land ownership and agriculture by operating an 
individual household, home gardens, vegetable gardens, country gardens, and other forms of peasant farms. 

Purpose of the article is to analyze the state and development prospects of peasant farms, productivity of the 
use of their agricultural lands and to provide suggestions on basic ways how to increase the volume of the of 
agricultural production by this organizational form of management. 

Methods. The theoretical and methodological basis for research is general scientific and special methods of 
learning economic phenomena and processes, namely the dialectical method of scientific knowledge, mathematical 
statistics (grouping, comparative analysis), the index factor analysis and balance method. 

Results show that in the post-reform period of agricultural development pace of peasant farms development 
is significantly behind the pace of agricultural enterprises development. 

Factor analysis of productivity growth in crop production as a basic branch of agriculture showed that 
advance increase in gross crop production at the agricultural enterprises was provided by a sharp increase in 
productivity (increase is 230.1%) due to increasing crop capacity, and the structure improvement of using farmland (+ 
22.0%) due to the deepening of specialization of high-yield crops cultivation and development of integration 
processes, while reducing the area of farmland (-39.7%). At the same time, if compared with 1999 the growth of gross 
crop production at peasant farms reached 39.0967 million UAH., or 118.2% mainly due to slow productivity growth (by 
157.6%) and expanding areas of farmland (by 105.9%) while the structure of their use is worsening  (-58.9).  

Therefore, in order to increase agricultural production and thus income of household members of the 
population, we need to take measures in their peasant farms to increase crop capacity, deepening production 
specialization and the development of common with other economic entities production and sales activities.  

Discussion. The obtained research results can be used in practical activity of peasant farms, in defining and 
substantiating trends and ways of agriculture development by scientists and experts, representatives of public 
authorities, local governments, teachers and graduate, students of higher educational institutions, landowners and 
land users.  

Keywords: peasant farms, agricultural enterprises, agricultural products, factor analysis, productivity, crop 
capacity.  
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Introduction. History shows that despite constant attempts to change fundamentally land 
relations (from the landlord to the sole land ownership and the isolated farmstead system, from 
dekulakization to the socialization of land, from total collectivization to the consolidation of agricultural land 
in latifundia), it was impossible to destroy the striving of peasants and the majority of the urban population 
for family land ownership and agriculture by operating an individual household, home gardens, vegetable 
gardens, country gardens, and other forms of peasant farms.  

However, activity of peasant farms is estimated ambiguous in a society, as public authorities, 
mainly dealing with the development of entrepreneurial forms of farming, not paying enough attention to 
the farms. 

However, post-reformed period of agriculture has already reached during 15 years. 
Enough factual data are accumulated for scientific analysis of the efficiency of peasant farms, 

productivity of use agricultural land, family labor intensity on appropriate land plots. 
However, despite the importance of peasant farms as an important source of household income of 

population and factors for ensuring food security of the state, research on the effectiveness of their 
conducting as well as development prospects is not enough. 

Analysis of recent research and publications. A lot of scientific researches of leading scientists 
and economists are devoted to the study of the major problems regarding the development of peasant 
farms, including: V.K. Zbarskyi [1], M.Y. Malik [2], V.Ya. Mesel-Veseliak [3], I.V. Prokopa [8] P.T. Sabluk 
[3], I.V. Svynous [4], Yu.A. Luzan [3], O.M. Shpychak [4, 5], O.M. Onyshchenko [6], V.V. Yurchyshyn [7] 
and many others. 

Purpose. Analysis of the current state of productivity of using agricultural lands of peasant farms 
in Ukraine.  

Methods. The theoretical and methodological basis for research is general scientific and special 
methods of learning economic phenomena and processes, namely the dialectical method of scientific 
knowledge, mathematical statistics (grouping, comparative analysis), the index factor analysis and 
balance method. 

Results. As you know, the main parameter that characterizes the performance of agricultural 
lands is a measure of the value of agricultural production in terms of per 1 ha of agricultural lands. 

Moreover, among the numerous publications of methodology for determination performance, we 
should highlight the fundamental work of scientific associations under Academicians of NAAS, including: 
P.T. Sabluk, V.Ya. Mesel-Veseliak and candidate of economic sciences Yu.Ya. Luzan with highlighting the 
results of the study regarding the efficiency of agricultural production in private farms of citizens [3], 
Academician of NAAS O.M. Shpychak [5] and Academician of NAAS O.M. Onyshchenko [6]. 

According to the methodology of comparative analysis of performance developed by these 
scientists and efficiency of the peasant farms productivity of peasant farms in the period of agricultural 
transformations (from 1991 to 1999) was higher than at agricultural enterprises. This is confirmed by the 
calculations presented in Table 1. 

Table 1 
Rate calculation of the cost of final agricultural products net 

per 1 hectare of farmland at peasant farms (PF) and agricultural enterprises (AE)* 

Indicators 
1999  2014 *** 

PF ** AE *** PF ** AE *** 
1. The used agricultural area, thousand 
hectares 

7422.0 35153.4 15284.1 20548.9 

2. The cost of gross agricultural products, 
mln. UAH. 

14155.0 
78450.2 

10622.3 
59092.8 

112380.2 139058.4 

3. The cost of regulatory needs in forage, 
mln. UAH. 

7768.5 
43054.7 

х х х 

4. The cost of forage grown on the land used 
by PF, mln. UAH. 

1760.7 
9758,2 

х х х 
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5. The cost of forage that was received by PF 
from AE, mln. UAH. (p.3-p.4) 

6007.4 
33294.3 

х х х 

6. The cost of final agricultural products net, 
mln. UAH.  (p.2 – p.5) 

8147.6 
45155.9 

10622.3 
59092.8 

112380.2 139058.4 

7. The cost of final products net per 1 ha of 
farmland, UAH (p.6/p.1) 

1098.0 
6084.1 

281.0 
1681.0 

7352.8 6767.2 

8. The ratio of final products net indicators 
per 1 ha of farmland in PF and AE 

3.9 :1 
3.61:1 

1.08:1 

*Formed by the author. 
**Calculated by the author for 1999 with 1996 prices based on [6]. 
***Calculated by the author for 2014 and recalculated for 1999 (in denominator) with 2010 prices based on 

the data of State Statistics Service of Ukraine [9]. 
 

Thus, according to O.M. Onyshchenko’s calculations, in 1999 the ratio of indicators of final 
products net per 1 hectare of farmland of peasant farms to agricultural enterprises was 3.9: 1 (according 
to our calculations using 2010 prices – by 3.61 times). However, in the post-reform period since 2000, this 
ratio changed and in 2014 was already 1.08 to 1, i.e. agricultural land productivity at peasant farms and 
enterprises was almost equal (Table. 1).  

We conducted a comparative analysis of crop productivity at peasant farms and agricultural 
enterprises to find the causes of these changes. A. Onishchenko noted that crop is the fundamental 
branch of agricultural [6]. 

Animal husbandry provides “recycling” of certain crop production into milk, meat and other kinds of 
animal products. The success of livestock is largely conditioned by developments of crop industry, 
productivity and efficiency. 

Therefore, we analyzed the performance and intensity of conducting crop of peasant farms of 
Ukraine in this publication. 

The results of the comparative analysis of gross crop production per 1 ha of agricultural lands of 
peasant farms and agricultural enterprises during 1980-1999 and in 2014 are shown in Table 2. 

Table 2 
Comparative analysis of gross crop production per 1 ha of agricultural lands, hrn.* 

Indicators 1980 ** 1990 ** 1999 ***. 2014 *** 
from 2014 to 

1999, % 
Peasant farms (PF) 2175.8 2259.5 4457.2 7352.8 165.0 
Agricultural enterprises (AE) 381.1 473.2 1235.5 6880.0 556.9 
Ratio of indicators at PF to indicators at  
AE, times 

5.7 4.8 3.6 1.07 х 

*Formed by the author. 
**Calculated by the author in comparable prices of 1996 based on [6, p 12]. ***Calculated by the author in 

comparable prices of 2010 based on the data of State Statistics Service of Ukraine [9]. 
 

As it can be seen from the table, production of gross output of crop per 1 ha of agricultural land in 
farms in the pre-reform period (up to 1990) was more than four times higher than at agricultural 
enterprises. 

During the period of agrarian transformations (until 1999) difference in crop productivity at peasant 
farms and agricultural enterprises was reduced to 3.6 times. In 2014 (in the post-reform period) 
productivity of crop at agricultural enterprises is almost equal to that was at peasant farms. 

At the same time productivity of agricultural lands at peasant farms increased by 65.0%, and at 
agricultural enterprises – more than 5.5 times during this period. 

It is advisable to track changes in crop yields in connection with such impressive changes as one 
of the main factors of increasing crop productivity both at peasant farms and agricultural enterprises 
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(Table. 3). 
Table 3 

Comparative analysis of productivity of agricultural crops, quintal / ha * 

Species of agricultural 
crops 

Peasant farms (PF) Agricultural enterprises (AE) PF in % to AE 

1999 ** 2014 *** 
2014 in 

% to 
1999  

1999 ** 2014 *** 
2014 in 

% to 
1999  

1999  2014  

Grains and grain 
legumes 

24.8 33.9 136.7 19.3 47.5 246.1 128.5 71.4 

Sugar beets 286.0 323.6 113.1 147.8 490.2 331.7 193.5 66.0 
Sunflower  11.8 14.7 124.6 10.0 20.5 205.0 118.0 71.7 
Potato 82.6 174.6 211.4 56.6 256.4 453.0 145.9 68.1 
Vegetable 120.0 195.2 162.7 82.3 346.4 420.9 145.8 56.4 
Feed root crops 276.8 322.8 116.6 184.8 348.2 188.4 149.8 92.7 
Hay of sown grass 35.8 48.9 136.6 17.7 34.9 197.2 202.2 140.1 
The fruits and berry 
plantations 

88.3 112.5 127.4 10.9 53.7 492.7 810.1 209.5 

Vineyards 97.3 154.2 164.6 21.1 76.4 362.1 461.1 199.5 
*Formed by the author. 
**Calculated by the author based on [6, p. 14].  
***Calculated by the author based on the data of State Statistics Service of Ukraine [12]. 
 

According to the data from this table the yield of agricultural crops at peasant farms increased, 
depending on their species at 11-64% for 14 years. At the same time, the yield of these crops at 
agricultural enterprises increased much more − from 2 to 4 times. 

Therefore, it is expedient to carry out the complex of measures to improve the productivity of 
agricultural crops in rural households of the population, including use varietal seed for sowing, improve the 
culture of agriculture (to comply with crop rotation, applying of fertilizers, plant protection products), to 
introduce innovative technologies, etc. 

Along with increasing crop capacity the structure of agricultural land use also has a significant 
impact on increasing crop productivity. At the same time  agricultural enterprises have more opportunities 
to adapt to ever changing requirements at agricultural markets than peasant farms. Because peasant 
farms have to conduct diversified economic activity with the aim of growing diversified agricultural 
products to meet the needs of household members in food. This is confirmed by a comparative analysis of 
structural changes in the use of agricultural land (tab. 4). In the table the structure of using arable land is 
calculated on the basis of the areas which actually were harvested. 

As it can be seen from the table a significant increase in productivity at agricultural enterprises is 
obtained not only from higher crop capacity, but also due to structural changes in the use of agricultural 
land. In particular, arable land was increased by 12.7% mainly by decreasing areas under pastures by 
8.1% and hayfields by 3.1%. Particularly significant changes to ok place in the structure of using arable 
land: increase in corn acreage by 18.0%, sunflower by 10.9%, soybeans by 9.0%, rape by 4.5% mainly 
due to the areas which were allotted for forage crops (-26.0%), barley (-3.3%) and sugar beet (-2.3%). 

Thus, tendency towards deepening specialization of agricultural enterprises on producing export-
oriented, high-tech, labor-saving, and therefore highly profitable crops – wheat, maize, sunflower and rape 
was evident. 

Changes in this direction have also been at peasant farms, but in a much smaller scale, due to 
those farms that conduct private peasant farm with a focus on market. So, sowing of grain crops and 
leguminous crops increased by 18.0% and sunflower − by 11.5% at peasant farms. Such changes 
occurred by reducing the areas under potatoes (-24.4%) and vegetables (-5.2%). 
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Table 4 
Comparative analysis of structural changes in the use of agricultural lands, %* 

 
Peasant farms Agricultural enterprises 

from 2014 to 1999, 
g.p. 

1999 ** 2014 *** 1999 ** 2014 *** PF AE 
Structure of agricultural lands: 
Arable 73.3 74.2 81.2 93.9 0.9 12.7 
Perennial plantings 6.2 3.8 2.5 0.9 -2.4 -1.6 
Mowing 6.5 7.4 5.0 1.9 0.9 -3.1 
Pastures 14.0 13.8 11.3 3.2 -0.2 -8.1 
Fallow х 0.8 х 0.1 0.8 0.1 
Structure of the use of arable lands:  
Grains and grain legumes 30.1 49.0 51.5 56.5 18.9 5.0 
Including: wheat 8.0 18.8 25.7 23.9 10.8 -1.8 
                  barley 10.2 16.6 12.7 9.4 6.4 -3.3 
                  maize 8.4 10.7 1.6 19.6 2.3 18 
Industrial crops 4.8 17.1 16.9 38.4 12.3 21.5 
Including: sugar beets 1.2 0.1 3.9 1.6 -1.1 -2.3 
             Sunflower 3.5 15.0 11.6 22.5 11.5 10.9 
             Soybean х х х 9.0 0.0 9.0 
             Rape х х х 4.5  4.5 
Potato and vegetable, 
melons and gourds 48.1 18.0 0.95 0.4 -30.1 -0.95 
Including: potato 38.4 14.0 0.15 0.2 -24.4 0.05 
                 vegetable 9.2 4.0 0.5 0.2 -5.2 -0.3 
Forage crops 17.0 15.9 30.65 4.7 -1.1 -25.95 

*Formed by the author. 
**Calculated by the author based on [6, p. 15].  
***Calculated by the author based on the data of State Statistics Service of Ukraine [9]. 
 

Significant changes in the structure of economic use of agricultural land and a significant 
increasing in crop yields greatly changed the vectors of the development of these sectors of agriculture 
and affected the performance of using agricultural lands. 

So, factor analysis of crop productivity growth as basic branch of agriculture (table 5) showed that 
anticipatory increase in gross crop production at agricultural enterprises in 1999-2014 (62098.1 mln.hrn., 
or 143%) in compared with peasant farms (118.2%) provided by sharp increasing in productivity (increase 
of 230.1% ) by increasing crop yield, and improving the structure of using agricultural lands (+ 22.0%) due 
to the deepening of specialization for growing high-yield crops and development of integration processes, 
at simultaneous reduction of areas of agricultural lands (- 39.7%). 

Opposite pattern is observed at peasant farms of population. Thus, since 1999, growth of gross 
crop production reached 39096.7 mln. hrn. in 2014 or increased by 118.2%, mainly due to slower 
productivity growth (by 157.6%) and the expansion of areas of agricultural lands (by 105.9%) due to 
deterioration of the structure of their use (- 58.9). 

In general, we can state that peasant farms developed rather low in the post-reform period, 
especially compared with agricultural enterprises that have embarked on the deep specialization and the 
development of integration. 

Consequently, it is advisable to find rational approaches for deepening specialization and 
development of integration processes in peasant farms. 
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Conclusions and prospects. The research shows that in the post-reform period of agricultural 
development pace of peasant farms development is significantly behind the pace of agricultural 
enterprises development. Factor analysis of productivity growth in crop production as a basic branch of 
agriculture showed that advance increase in gross crop production at the agricultural enterprises was 
provided by a sharp increase in productivity (increase is 230.1%) due to increasing crop capacity, and the 
structure improvement of using farmland (+ 22.0%) due to the deepening of specialization of high-yield 
crops cultivation and the development of integration processes, while reducing the area of farmland 
(-39.7%).  

At the same time, if compared with 1999 the growth of gross crop production at peasant farms 
reached 39.0967 million UAH., or 118.2% mainly due to slow productivity growth (by 157.6%) and 
expanding areas of farmland (by 105.9%) while the structure of their use is worsening (-58.9).  

So, it is necessary to implement measures to increase productivity, deepening specialization of 
production and development of joint production and sales activities with other entities in order to increase 
agricultural production and hence income of household members of the population at their peasant farms.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В МАЛИХ МІСТАХ УКРАЇНИ 

 
Анотація 

Вступ. Недостатнє врахування специфіки малих міст під час проведення економічних  реформ 
загострило соціально-трудові відносини в них, призвело до безробіття в значних масштабах. Виконання 
соціально-економічних і культурних програм розвитку територіальних громад цих міст не забезпечено 
фінансовими ресурсами. Важливість визначення економічних механізмів перспективного розвитку малих 
міст зростає завдяки підвищенню ролі органів місцевого самоврядування у зв'язку з передачею в регіони 
багатьох функцій та повноважень з управління соціально-економічним розвитком, що посилює вплив 
територіальних громад на формування містоутворювальної бази і сфери зайнятості населення. 

Методи. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: 
групувань, логічного аналізу, стратегічного менеджменту, економічного моделювання, системного та 
порівняльного аналізу. 

Результати. Доведено, що розвиток малого бізнесу в малих містах є значним резервом 
подальшого розвитку підприємництва в Україні та наближення його показників до рівня розвинених держав. 
Встановлено, що рівень розвитку підприємництва у малих містах України (на прикладі Львівської області) є 
невисоким, посилюються надмірні диспропорції у розміщенні економічного потенціалу регіонів між 
обласними центрами та малими містами і районами, недосконалою є галузева структура економіки та 
низькою інноваційна активність підприємств малих міст та районів, що негативно впливає на соціально-
економічний розвиток регіонів та держави загалом. Виходячи з актуальності і своєчасності розвитку 
малого бізнесу в малих містах, а в подальшому на сільських територіях, визначені стратегічні завдання 
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державної політики розвитку малого бізнесу в малих містах із урахуванням світового досвіду. 
Перспективи. У подальших дослідженнях слід звернути увагу на проблеми запровадження 

державних програм і стратегій розвитку малого підприємництва в зарубіжних країнах, з метою їх 
ефективнішої реалізації в Україні, а також на проблеми ефективного фінансування таких програм через 
бюджети різних рівнів. 

Ключові слова: мале підприємництво, малі міста України, державне регулювання, стратегії 
розвитку. 

 
Вступ. Активізація участі населення малих міст у підприємницькій діяльності дозволяє 

забезпечити соціально-економічний розвиток цих міст та прилеглих до них сільських територій, 
підвищити рівень зайнятості населення, зменшити обсяги масової трудової міграції і відтоку 
активної частини населення за кордон, призупинити процеси зниження рівня якості людського 
капіталу. 

В Україні нараховується 350 малих міст, в яких проживає 13 % населення країни, лише 22 
малих міста протягом останніх років інтенсивно розвиваються; 60 % розвивається слабо, 33 % є 
депресивними [5]. Забезпечення розвитку малого бізнесу в малих містах та районах України слід 
розглядати вагомим чинником подолання депресивності цих територій.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми державної політики регулювання 
малого бізнесу в малих містах України, а також створення національних стратегій розвитку малого 
підприємництва широко досліджені у працях таких вітчизняних науковців, як Я. Побурко [7], 
В. Кардаш [7], О. Дічек [2], З. Варналій та ін. 

Аналіз основних праць у розрізі зазначених наукових напрямів дозволив дійти висновку про 
те, що вченими зроблено значний внесок у дослідження проблем функціонування малих 
підприємств в Україні. Водночас недостатньо дослідженими залишаються прикладні рекомендації із 
підвищення ефективності державного регулювання малого бізнесу та впровадження закордонного 
досвіду у даній галузі.  

Мета. Метою статті є наукове обґрунтування пріоритетних напрямів та засобів формування 
стратегії державного розвитку малого підприємництва в Україні. 

Методологія дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та 
спеціальні методи: групувань, логічного аналізу, стратегічного менеджменту, економічного 
моделювання, системного та порівняльного аналізу. 

Результати. Актуальність та своєчасність розробки і реалізації стратегії розвитку малого 
бізнесу в малих містах (на прикладі Львівської області) полягає в наступному: 

- спостерігаються значні диспропорції за більшістю показників розвитку малого 
підприємництва в обласному центрі, порівняно з малими містами та районами загалом; 

- сектор малого підприємництва відіграє важливу бюджетоутворюючу роль в економіці 
малих міст та районів, від рівня його розвитку залежить розвиток ринку праці та подальший 
соціально-економічний розвиток міст, районів та області загалом; 

- спостерігається відставання розвитку малого підприємництва у малих містах регіону 
порівняно з державами з високим рівнем розвитку підприємництва. Тому розвиток малого бізнесу в 
малих містах є значним резервом подальшого розвитку підприємництва в Україні та наближення 
показників його розвитку до рівня розвинених держав.  

Аналіз рівня розвитку сектора малого підприємництва у обласному центрі (місто Львів) та 
малих містах і районах області дозволив виявити такі закономірності (які зрештою є характерними 
для більшості регіонів України): 

1. Найвищий рівень розвитку малого підприємництва спостерігається в обласному центрі, 
який значно переважає малі міста за загальною кількістю, кількістю діючих та кількістю малих 
підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб [4]. 

2. В обласному центрі сконцентровано 57,1 % усіх малих підприємств області, 52,1 % від 
усіх зайнятих у секторі малого підприємництва області та реалізується 62,0 % від загального обсягу 
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реалізованої продукції сектором малого підприємництва області, що свідчить про надмірну 
концентрацію економічних ресурсів сектора малого підприємництва в обласному центрі. 

3. В обласному центрі та лише шести малих містах та районах спостерігається позитивна 
динаміка збільшення кількості малих підприємств. 

4. Вищим в обласному центрі, є рівень участі сектора малого підприємництва в економіці за 
такими показниками, як питома вага сектора малого підприємництва у загальному обсязі 
реалізованої продукції (причому у базових галузях економіки) та середньорічна кількість зайнятих 
на одному малому підприємстві.  

5. Нижчими є показники ефективності фінансово-господарської діяльності, використання 
ресурсів та ліквідності підприємств, які функціонують у малих містах та районах. 

6. Високою є підприємницька активність населення малих міст у сфері торгівлі (33,4 % від 
загальної кількості малих підприємств та 42,7 % від загальних обсягів реалізованої продукції 
сектором малого підприємництва). Це свідчить про недосконалість галузевої структури та низький 
рівень розвитку сектора малого підприємництва у малих містах у низькоінноваційних та галузях 
економіки із значною доданою вартістю; економічні відносини населення малих міст та районів 
часто не виходять за рамки натурального господарства, а товарно-грошові відносини витісняються 
обмінною торгівлею. У сільському господарстві здійснює діяльність не більше 8 % малих 
підприємств, які реалізують лише 5,3 % продукції; у будівництві – 7,2 % та 9,6 %, відповідно; у 
готельному і ресторанному господарстві – 6,4 % та 3,1 %, відповідно; у промисловості – 19,3 % та 
20,9 %, відповідно. 

7. Практично відсутні коопераційні та кластерні зв’язки підприємств малого і великого 
бізнесу, а також малих підприємств з малих міст та районів із підприємствами з обласного центру. 

Низький рівень розвитку підприємництва у малих містах та районах області вже сьогодні 
завдає суттєвих негативних соціально-економічних наслідків. Передусім це значне погіршення 
ресурсного потенціалу (людського, матеріально-технічного тощо), подальше наближення більшості 
малих міст та сіл України до межі зникнення, посилення трудової міграції та надмірної концентрації 
бізнесу та господарських ресурсів у обласних центрах і великих містах. Ця проблема підсилюється 
тим, що кожне п’яте мале місто України є монофункціональним (обслуговує одне містоформуюче 
підприємство). 

Негативним наслідком є також призупинення темпів розвитку підприємництва регіону та 
держави загалом, гіпертрофоване зростання “центру” за рахунок виснаження “периферії”, 
сповільнення темпів соціально-економічного розвитку країни загалом. Як наслідок, більшість 
регіонів є дотаційними або депресивними, а нерівномірність регіонального розвитку – очевидною. 

До негативних наслідків також віднесемо: скорочення обсягів фінансових надходжень до 
місцевих бюджетів, що призводить як до посилення соціально-економічних диспропорцій 
регіонального і субрегіонального розвитку в Україні, так і до погіршення соціально-побутової 
інфраструктури малих міст; формування у суспільстві негативного ставлення до ведення 
підприємницької діяльності та подальше погіршення рівня інвестиційної привабливості малих міст і 
сільських територій; погіршення демографічної ситуації у малих містах та районах; посилення 
тінізації бізнесу у малих містах та районах (особливо у прикордонних районах області) через участь 
населення у “човниковій” торгівлі підакцизними товарами; скорочення обсягів інвестицій (зокрема, у 
підприємницьку діяльність) і зменшення, таким чином, ресурсної бази економічного розвитку для 
наступних поколінь.  

Зауважимо, що до основних перешкод для розвитку малого підприємництва у малих містах 
можна віднести: відсутність єдиної, поетапно реалізованої стратегії та тактики розвитку малого 
бізнесу в малих містах та сільських територіях; недостатність фінансових ресурсів органів місцевого 
самоврядування (районних та міських) для формування належної інституційної інфраструктури 
підтримки та розвитку підприємництва; недостатній досвід, навики та рівень підготовки 
представників органів державного управління щодо реалізації проектів розвитку малого 
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підприємництва на субрегіональну рівні управління; неефективність та декларативність 
субрегіональної політики розвитку підприємництва регіональними і місцевими органами влади; 
низький рівень розвитку транспортної, соціальної та ринкової інфраструктури в малих містах і 
сільській місцевості, віддаленість від великих населених пунктів і шляхів сполучень; недостатність 
навиків ведення підприємницької діяльності, нестача фінансових ресурсів населення у малих містах 
і сільській місцевості щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності; відсутність знань 
щодо перспективних ринкових ніш та видів підприємницької діяльності; невідповідність 
сформованого у малих містах та районах підприємницького середовища, відсутність дієвих програм 
залучення коштів вітчизняних трудових мігрантів у підприємницьку діяльність.  

Державна політика щодо розвитку малого підприємництва реалізується в Україні через 
Національну, регіональні та місцеві програми підтримки підприємництва. Проте більшість їх заходів 
є недостатніми, вони не сфокусовані відповідно до специфіки конкретної території, а обсяги їх 
фінансування є незначними. Визріла необхідність розширення регіональних програм підтримки 
підприємництва або прийняття окремої Національної чи регіональних програм розвитку 
підприємництва у малих містах та сільській місцевості, як вагомих компонентів для розвитку 
підприємництва в Україні загалом, із розширенням переліку заходів, які слід реалізувати у цьому 
напрямі. Останнє випливає з того, що існуючі на сьогодні заходи Національної та регіональних 
програм не є комплексними, а лише окреслюють окремі аспекти розв’язання цієї проблеми 
(створення консультаційних центрів, розширення можливостей кредитних спілок, проведення 
ярмарків, сільськогосподарських свят тощо). 

До позитивного доцільно віднести ініціювання громадськими організаціями в Україні та 
організаціями з міжнародної технічної допомоги проектів розвитку підприємництва і створення 
робочих місць в сільській місцевості, а також затвердження Загальнодержавної та, відповідно, 
регіональних програм розвитку малих міст. Позитивним є наявність серед пріоритетних цілей 
розвитку малих міст в Україні забезпечення розвитку малого підприємництва та удосконалення 
інституційної інфраструктури його підтримки. Проте не відпрацьованими є механізми реалізації 
норм цього нормативно-розпорядчого акту, не відбувається належне фінансування і реалізація 
заходів, розроблених відповідно до цього закону органами місцевого самоврядування.  

На сьогодні органи державної виконавчої влади не забезпечують належне системне 
управління та контроль за розвитком малого підприємництва у малих містах та районах своїх 
областей і тому реалізація розрізнених проектів за кошти міжнародної технічної допомоги та 
окремих заходів у межах регіональних програм підтримки підприємництва за вкрай незначні кошти 
не спроможна якісно покращити ситуацію щодо розвитку малого підприємництва на решті території 
області, окрім обласного центру та двох-трьох міст обласного значення.  

Висновки та перспективи. Виходячи з актуальності і своєчасності розвитку малого бізнесу 
в малих містах, а в подальшому – на сільських територіях, видається доцільною розробка 
вітчизняної стратегії розвитку малого бізнесу в малих містах із урахуванням світового досвіду. 
Відповідно, Президенту України слід доручити Державному комітету України з питань регуляторної 
політики та підприємництва удосконалити методику розробки регіональних програм підтримки 
підприємництва в Україні, включивши до пріоритетних напрямів цих документів розділ “Активізація 
підприємницької діяльності в малих містах”, який повинен розкривати базові засади цієї стратегії.  

Логіка побудови цього розділу повинна відповідати загальновизнаним науковим підходам до 
розробки стратегічних планових документів і включати такі компоненти, як місія, мета, стратегічні та 
операційні цілі, завдання, заходи, ресурсне забезпечення, терміни реалізації тощо. Потрібно 
забезпечити єдині методичні підходи до процедури розробки і реалізації стратегії як сукупності 
етапів: 

1) формування інформаційної бази на основі внутрішнього аналізу стану та динаміки 
розвитку підприємництва, а також результатів діагностики зовнішніх чинників впливу на рівень його 
розвитку (доцільно проводити такий аналіз у галузевому розрізі, за організаційно-правовими та 
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формами власності підприємств тощо) малих міст та районів. Доцільність цього етапу полягає у 
виявленні специфіки соціально-економічного розвитку, наявності економічного потенціалу, 
сформованості інституційної інфраструктури та рівня ділової активності населення малих міст і 
сільських територій; 

2) формування (коригування існуючих) базових принципів та концептуальних засад стратегії 
розвитку малого бізнесу; 

3) розробка системи стратегічних та операційних цілей розвитку підприємництва; 
4) розробка та реалізація конкретних тактичних заходів, у тому числі з урахуванням 

галузевої специфіки розвитку підприємництва. 
5) організація системи діагностики і моніторингу розвитку малого підприємництва у малих 

містах.  
Очевидно, що основні положення стратегії розвитку малого бізнесу в малих містах будуть 

спільними для більшості малих міст. Так, місією стратегії повинно стати усунення диспропорцій 
ділової активності, перенесення акцентів розвитку бізнесу з обласного центру у малі міста, а 
головною метою стратегії – покращення базових показників розвитку підприємництва у малих 
містах і районах та наближення їх значень до рівня обласних центрів. 

Єдиний підхід до розробки заходів стратегії (із врахуванням позитивного світового досвіду) 
повинен передбачати їх інтеграцію на таких трьох рівнях: стратегічний (створення програм); 
організаційний (підтримка організацій); мікрорівень (підтримка окремих підприємців та малих 
підприємств). 

Формування сприятливого підприємницького середовища за рахунок належного цільового 
державного фінансування розвитку виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури, 
фінансування програм перекваліфікації та професійного розвитку трудових ресурсів, а також 
спрямування на ці заходи ресурсів міжнародної технічної допомоги повинні стати завданнями 
першого (стратегічного) рівня. Виконавцями завдань цього рівня є органи державної влади (Кабінет 
Міністрів України у межах передбачення відповідних заходів розвитку малого бізнесу в малих містах 
у Національній програмі підтримки підприємництва в Україні та обсягів фінансування у Державному 
бюджеті України) та місцевого самоврядування, до компетенцій яких входять завдання планування 
та реалізації програм з розвитку підприємництва.  

Регіональним органам державного управління необхідно передбачити заходи щодо розвитку 
малого бізнесу в малих містах у регіональних програмах підтримки підприємництва (із наданням їм 
пріоритету порівняно з іншими заходами) та узгодити їх із заходами міських та районних програм 
підтримки підприємництва. Для забезпечення належної ефективності використання обмежених 
фінансових ресурсів (загальнодержавних, регіональних та місцевих) доцільно дотримуватись 
базових принципів регіональної політики країн ЄС (взаємодоповнюваність (солідарність фінансової 
участі з бюджетів усіх рівнів); партнерство; програмність; спостереження за ходом реалізації 
програм; регулярна оцінка ефективності реалізації програм). 

На початковому етапі, враховуючи обмеженість ресурсів органів місцевого самоврядування, 
підтримка малого підприємництва на регіональному рівні повинна мати селективний характер. 
Тобто фінансова допомога має направлятись в конкретні малі міста, які володіють належним 
економічним потенціалом, мають розроблені проекти, які сприятимуть розвитку підприємницької 
ініціативи. Такий підхід дозволить ефективно використати обмежені ресурси регіону та вирівняти за 
рівнем розвитку підприємництва малі міста і райони, які володіють належним економічним 
потенціалом, що в подальшому слугуватиме стабілізації в межах регіону процесу розвитку малого 
підприємництва. 

Основними завданнями другого (організаційного) рівня повинні стати: створення і 
удосконалення інфраструктури підтримки малого бізнесу (незалежні організації та механізми) 
шляхом забезпечення надання якісних послуг, включаючи підтримку зі створення бізнесу та 
інформаційну підтримку, розробку бізнес-планів, підбір партнерів по бізнесу та надання 
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маркетингової інформації, надання доступу до фінансових ресурсів та кредитних гарантій, 
створення бізнес-інкубаторів для підприємців-початківців, формування “ринкового” способу 
мислення населення, підтримка інновацій та стимулювання співпраці між малими підприємствами, 
надання консультацій зі створення систем управління якістю і т.ін. До виконавців цих заходів слід 
залучити державні та приватні підприємства і організації, торгові палати, некомерційні організації, 
професійні та соціальні асоціації, навчальні заклади, комітети з розвитку, фінансово-кредитні 
установи тощо. 

У контексті цих завдань видається доцільним використати досвід таких країн, як Польща, 
Чехія, США та ін. та забезпечити створення (активізацію діяльності) у більшості (врахувавши 
наявність ресурсного потенціалу) малих міст таких інституцій: муніципальний бізнес-інкубатор; 
інформаційно-консультаційний центр; міський (районний) фонд підтримки підприємництва. 

Мережу цих інституцій доцільно вважати базовою інфраструктурою для забезпечення 
належного розвитку малого бізнесу в малих містах, оскільки ефективна їх діяльність дозволить 
усунути ключові перешкоди розвитку підприємництва, такі як: відсутність інформаційного сприяння 
започаткуванню і веденню підприємницької діяльності, нестача необхідних приміщень для ведення 
підприємницької діяльності, складність доступу до необхідних фінансово-кредитних ресурсів тощо. 

У контексті заходів цього рівня визріла також потреба у активізації діяльності регіональних 
та місцевих органів державного управління (управління економіки, відділи розвитку підприємництва, 
інфраструктури тощо) щодо планування та управління розвитком підприємництва. Досвід держав з 
високим рівнем розвитку підприємництва засвідчує, що така робота повинна вестись за напрямами: 
створення сільських кооперативів, маркетингових груп, сільських комунальних підприємств; 
розвиток регіональної мережі страхових та гарантійних фондів, кредитної кооперації малого 
підприємництва; розробка стимулюючих організаційно-економічних механізмів залучення коштів 
трудових мігрантів у підприємницьку діяльність; сприяння у формуванні мережі коопераційних та 
конкурентних зв’язків між малими та великими підприємствами для зміцнення конкурентних позицій 
сектора малого підприємництва. 

Завданнями третього рівня стратегії (мікрорівень) є розвиток підприємницьких та 
управлінських навиків населення, надання йому відповідних консультаційних послуг, тестування 
якості ведення підприємницької діяльності, посилення поінформованості населення про 
перспективні види підприємницької діяльності та ринкові ніші. Виконавцями заходів цього рівня є 
органи місцевої влади, малі підприємства та підприємці, навчальні заклади, консалтингові та 
маркетингові підприємства, бізнес-асоціації та об’єднання. 

До заходів, які слід реалізувати у цьому напрямі, можна віднести: удосконалення системи 
підготовки та перепідготовки кадрів для підприємництва у відповідності до специфіки соціально-
економічного розвитку та територіального розміщення малого міста і території району (наприклад, 
шляхом створення агрошкіл і т. ін.); викладання дисциплін “Основи підприємницької діяльності” у 
середніх загальноосвітніх сільських та міських школах; надання фінансової та організаційної 
підтримки асоціативним та підприємницьким організаціям, які реалізують просвітницькі заходи щодо 
формування сприятливого підприємницького середовища; формування у суспільстві мотивації 
щодо вкладення грошових коштів у підприємницьку діяльність. 

Однією з найбільш суттєвих проблем реалізації стратегії є забезпечення належного 
фінансування її заходів. Для усунення цієї перешкоди слід збільшити обсяги державного 
фінансування заходів з розвитку підприємництва у малих містах України (шляхом передбачення 
відповідних заходів та обсягів їх фінансування у Національній програмі підтримки підприємництва 
та закріплення відповідних сум у Державному бюджеті України), а також активізувати діяльність 
органів державної влади всіх рівнів щодо пошуку джерел фінансування стратегії коштами 
міжнародної технічної допомоги. 

 
 



РОЗДІЛ 
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

TOPIC 
REGIONAL ECONOMY 

 
 

 
64 

Список використаних джерел 
1. Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства [Электронный 

ресурс] / Режим доступа : http://www.nisse.ru. 
2. Дічек, О. Рейдерство в Україні: реалії ринкової економіки або економічний тероризм? [Електронний 

ресурс] / Режим доступу : http://www.uspp.org.ua/interview/30.reyderstvo-v-ukraini-realii-rinkovoi-ekonomiki-abo-
ekonomichniy-terorizm.htm. 

3. Україна. Закон. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст : від 
04.02.2004 р. № 1580-IV. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1580-15 

4. Малі підприємства Львівщини : статистичний збірник. – Львів : Головне управління статистики у 
Львівській області. – 2014. – 96 с. 

5. Минрегионстрой планирует развивать малые города [Электронный ресурс] / Режим доступа : 
http://www.business.ua/politics/Minregionstroy_ planiruet_razvivat_malye_goroda-294328/. 

6. Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого 
підприємництва. – К. : Держпідприємництво, Мінекономіки України. – 2000. – 24 с. 

7. Побурко, Я. М. Методологічні засади класифікації регіонів за рівнем економічного розвитку [Текст] / 
Я. М. Побурко, В. К. Кардаш // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – 2001. – Вип. 30. – С. 3-
17. 

8. Програма “Місцевий економічний розвиток”. [Електронний ресурс] / Режим доступу : 
http://www.eef.org.ua/ua/mistsevyi-ekonomichnyi-rozvytok.html. 

9. Регіональна програма розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2015-2016 роки. 
[Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.oblrada.lviv.ua/oblprograms. 

10. Кабінет Міністрів України. Розпорядження. Про затвердження Плану заходів з виконання у 2013 
році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні : від 13.02.2013 № 64-р. 
[Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/64-2013-%D1%80.  

 
Vasyltsiv Taras 

DrSc (Economics), Professor, 
Department of Finance, credit and insurance 

Lviv University of Trade and Economics 
Lviv, Ukraine 

E-mail: tgvas@mail.ru 
Porodko Ostap 

Postgraduate Student 
Lviv University of Trade and Economics 

Lviv, Ukraine 
E-mail: ossfckl@gmail.com 

Rudyk Sergiy 
Postgraduate Student 

Lviv University of Trade and Economics 
Lviv, Ukraine 

E-mail: tgvas@mail.ru 
 

JUSTIFICATION OF STRATEGIC OBJECTIVES IN STATE POLICY 
OF SMALL BUSINESSES IN SMALL TOWNS OF UKRAINE 

 
Abstract 

Introduction. Insufficient consideration the specificity of small towns during economic reforms exacerbated 
their labor relations, unemployment has led to a significant scale. Implementation of the social and economic and 
cultural development programs of communities in these cities did not provide financial resources. The importance of 
economic mechanisms determining future development of small towns is increasing due to the role of local authorities 
in connection with the transfer to the regions many functions and powers of the management of social and economic 
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development that strengthens the influence of local communities on the formation of the town-forming base and the 
scope of employment. 

Methods. General scientific and special methods: groupings, logical analysis, strategic management, 
economic modeling, systematic and comparative analysis are used during the study. 

Results. It is proved that the development of small businesses in small towns is a significant reserve for 
further business development in Ukraine and bringing it closer to the performance level of the developed countries. It 
was established that the level of entrepreneurship in small cities of Ukraine (for example, Lviv region) is low, increase 
excessive imbalances in the distribution of economic potential of the regions between the regional centers and small 
towns and districts, imperfect is the branch structure of the economy and low innovation activity of enterprises of small 
towns and districts which negatively affects the socio-economic development of regions and the state as a whole. 
Accordingly to the relevance and timeliness of small businesses in small towns, and later in rural areas, the strategic 
objectives of the state policy of small businesses in small towns of the world experience. 

Discussion. In further studies attention should be paid to the problem of implementation of government 
programs and strategies for the development of small business in foreign countries for their effective implementation 
in Ukraine, as well as problems of efficient funding of such programs through the budgets of different levels. 

Keywords: small business, small city in Ukraine, regulation, strategy. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 
 

Анотація 
Вступ. Нерівномірність у розвитку регіонів та негативні зміни в національній економіці вимагають 

пошуку нових діючих інструментів щодо забезпечення соціально-економічного розвитку країни. Так, 
використання маркетингових підходів та інструментарію дозволить адаптувати регіональні програми 
соціально-економічного розвитку регіонів та підвищити їх ефективність.  

Мета дослідження статті – обґрунтування необхідності теоретичних досліджень та розробка 
практичних рекомендацій щодо використання маркетингових підходів і інструментарію для забезпечення 
соціально-економічного розвитку регіону.  

Методи. В процесі дослідження використані методи логічного узагальнення, поєднання, аналізу і 
синтезу, монографічний метод. Методологічним підґрунтям в опрацюванні матеріалу виступив 
діалектичний метод пізнання суспільно-економічних явищ. 

Результати. Визначено сутність, мету та передумови соціально-економічного розвитку регіону. 
Визначено основні групи чинників, що впливають на цей процес. Обґрунтовано роль маркетингової групи 
чинників в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону. Запропоновано використовувати 
маркетинг в якості функції і (або) інструменту забезпечення соціально-економічного розвитку регіону. 
Визначено сутність і зміст маркетингового забезпечення соціально-економічного розвитку регіону.  

Перспективи.  Надані рекомендації щодо врахування чинників маркетингової групи в якості 
основних в екзогенному мікросередовищі і зв'язуючих в екзогенному макросередовищі, дозволяють 
сформувати інфраструктуру соціально-економічного розвитку регіону. Використання маркетингу в якості 
функції і (або) в якості інструменту формування інфраструктури соціально-економічного розвитку сприяє 
підвищенню ефективності регіональної політики.  

Ключові слова: соціально-економічний розвиток регіону, інфраструктура соціально-економічного 
розвитку, маркетинг,  маркетинг-функція, маркетинг-інструмент, маркетингове забезпечення соціально-
економічного розвитку регіону. 

 
Вступ. Розвиток національної економіки України на сучасному етапі характеризується 

негативними тенденціями і умовами невизначеності. Так, наприклад, у 2015 р. зазнали негативних 
змін всі основні показники соціально-економічного розвитку країни у порівнянні з 2014 р.: реальний 
ВВП скоротився на 7,2%, обсяг промислової продукції скоротився на 13,4%, обсяг продукції 
сільського господарства скоротився на 4,8%, капітальні інвестиції скоротились на 6%, реальний 
наявний доход населення скоротився на 26,6%, реальна заробітна плата скоротилась на 20,2%. У 
теж час у 2015 р. відбувся значний ріст (на 43,3%) індексу споживчих цін та індексу цін виробників 
промислової продукції (на 25,5%) [1].  

Такі диспропорції в соціально-економічному розвитку відбувалися під впливом як зовнішніх, 
так і внутрішніх факторів, основними серед яких можна вважати політичну нестабільність, 
проведення антитерористичної операції на Сході України, відсутність дієвих механізмів, що 
забезпечують соціально-економічний розвиток як окремих регіонів, так і країни в цілому. 

Так, розвиток національної економіки України безпосередньо залежить від соціально-
економічного стану регіонів (областей), в зв'язку з чим, особливо актуальним є реформування 
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регіональної політики і адаптація регіональних програм розвитку регіонів відповідно до нових вимог 
ринку і суспільства, з урахуванням наявних ресурсів. При цьому, в умовах ринкової економіки є 
актуальною тенденція використання маркетингових підходів та інструментарію для забезпечення 
соціально-економічного розвитку регіонів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-методичним та практичним 
аспектам соціально-економічного розвитку регіонів присвячені роботи таких вчених, як: Алімов 
О.М., Амоша О.І., Ансофф І., Афанасьєва Н.В., Берсуцький Я.Г., Булєєв І.П., Василенко В.О., 
Вороніна В.Є., Жаліла Я.А., Залознова Ю.С., Кизим М.О., Кононенко І.В., Миколайчук Н.С., Небова 
М.І., Новікова О.Ф., Орлов О.О., Пономаренко В.С., Портер М., Раєвнєва О.В., Тридід О.М., 
Чумаченько М.Г., Хобта В.М. й інші.  

Особливості використання маркетингових підходів та інструментів для просування регіонів 
(територій) висвітлені в роботах Авдєєвої Т.Т., Арженовського І.В., Елецьких Т.В., Ілясової Е.В., 
Котлера, Ф., Лаврова А.М., Панкрухіна А.П., Подсолонка В.А., Сачук Т.В, і Сурніна В.С., Тичинської 
І.А. та ін.  

У той же час, використання маркетингових підходів для забезпечення соціально-
економічного розвитку регіонів є новизною для вітчизняних економістів і практиків та вимагає 
розробки як теоретичної основи, так і практичних рекомендацій. 

Метою статті є обґрунтування необхідності теоретичних досліджень та розробка практичних 
рекомендацій щодо використання маркетингових підходів та інструментарію для забезпечення 
соціально-економічного розвитку регіону.  

Методологія дослідження. В процесі дослідження використані методи логічного 
узагальнення, поєднання, аналізу і синтезу, монографічний метод. Методологічним підґрунтям в 
опрацюванні матеріалу виступив діалектичний метод пізнання суспільно-економічних явищ. 

Результати. Вивчення проблем і перспектив регіонального розвитку обумовлюється 
нерівномірністю в розвитку регіонів. Соціально-економічний розвиток – це процес безупинної зміни 
матеріального базису виробництва а також усієї сукупності різноманітних відносин між 
економічними суб'єктами, соціальними групами населення [2, с. 48]. 

Соціально-економічний розвиток регіону ґрунтується на досягненнях науки і технічного 
прогресу. Основною метою соціально-економічного розвитку регіону є підвищення соціальних 
стандартів рівня життя населення регіону, освіти, культури, охорони здоров’я, розвиток соціальної 
інфраструктури регіону, підвищення обсягів виробництва продукції і послуг, виробництво 
інноваційної продукції, розвиток підприємництва в регіоні і т.д. 

Розгляд класичних економічних теорій зарубіжних учених в еволюційному аспекті дозволяє 
виділити передумови соціально-економічного розвитку регіону, що передбачає виокремлення, 
серед інших, окремих груп чинників, що впливають на цей процес. 

Так, інфраструктуру соціально-економічного розвитку регіону, складають внутрішні чинники, 
при тому, що зовнішні безпосередньо впливають на цей процес. Відтак, можна констатувати, що 
сама інфраструктура складається: із внутрішнього середовища регіону, до якого входять ресурси, 
бізнес і підприємництво, заклади соціального значення, наукові та освітянські установи, органи 
управління (регіональні органи виконавчої влади), населення. Такий погляд на чинники ґрунтується 
на системному підході до комплексного розвитку регіону на основі інфраструктури, в якій ефективне 
використання ресурсів стає основою формування ефективної економічної системи в регіоні. 

Серед  зовнішніх чинників які безпосередньо впливають на соціально-економічний розвиток 
регіону можна виділити наступні: 

– ресурсно-виробничі: прогресивні структурні зміни у виробництві, раціональні ресурсні 
пропорції та номенклатура продукції, стан матеріально-технічної бази та інвестування в її 
модернізацію, збільшення масштабів продуктивних сил (економічних ресурсів) і забезпеченість 
ресурсами; 

– науково-технологічні: розвиток науки та ступінь використання її досягнень, інноваційна 
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активність суб’єктів; специфіка інноваційного процесу; наукова система, науково-технічний прогрес 
(потенціал), інноваційний потенціал, ефективність суспільного виробництва, впровадження нових 
продуктів та технологій, продуктивність інновацій; розвиток ринку інновацій; кількість патентів; обсяг 
високотехнологічного виробництва; 

– економіко-географічні: транспортно-географічне положення регіону, стан зовнішнього 
середовища, рівень економічного та науково-технічного співробітництва із зарубіжними країнами, 
вплив міжрегіональної та міжнародної конкуренції, ринкова кон’юнктура (товарні ринки);  

– освітньо-кадрові: ринок праці; трудові ресурси (вік, кваліфікація, професіоналізм), 
продуктивність праці, система освіти та професійної підготовки, рівень освіти населення, 
накопичення людського та інтелектуального капіталу, генерація нових знань та ідей, передача та 
використання знань; кадри для інновацій, мотивація до інноваційної діяльності, рівень заробітної 
плати, якість освіти та мотивація працівників цієї системи; чисельність та структура наукових кадрів; 
активізація інноваційної праці; 

– фінансово-економічні: умови інвестування, баланс доходів і витрат, рентабельність 
виробництва, інфляція (індекс цін), умови кредитування та ставки податків, рівень залучення 
іноземного капіталу в економіку країни; система фінансування інновацій; витрати НДДКР, система 
фінансування закладів освіти та їх матеріально-технічна база, попит на продукцію; доходи 
населення; загальний рівень сукупного регіонального попиту (стан економіки, діловий клімат, розмір 
території); 

– організаційно-правові: ефективність системи управління регіоном, відносини між рівнями 
влади та суб’єктів господарювання, наявність стратегій та програм розвитку регіону, якість 
державного управління макро- та мікроекономічними процесами; 

– інформаційно-інфраструктурні: відносини між підприємництвом та державою; наявність 
інфраструктури розвитку бізнесу; наявність соціальної інфраструктури, відповідальність її потребам 
регіону; 

– маркетингові: маркетинг території (імідж території, ступінь просунення та 
конкурентоспроможності території, діяльність та активність засобів масової інформації тощо). 

Разом з цим визначення чинників маркетингової групи дозволить не тільки створити 
інфраструктуру для соціально-економічного розвитку регіону, але і забезпечити організаційні умови 
такого розвитку. 

Для вирішення цієї наукової проблеми потребується розкриття самої сутності маркетингу з 
точки зору використання його інструментів у розвитку економіки регіону. 

Актуалізація цієї проблеми з наукової точки зору підтверджується розглядом маркетингу в 
якості «комплексної міждисциплінарної сфери діяльності на ринках товарів і послуг…», яка 
враховує географічно-регіональні, територіальні, цінові, управлінські та міжнародно-странові 
аспекти [3, с. 114], та за змістом досліджень має чітко виражені спільні ознаки з регіоноведенням і 
соціально-економічною географією при вивченні макро- та мікросередовища. Виходячи з наукових 
поглядів Т.В. Савчук про те, що «…маркетинг одночасно є галуззю особливих знань та навичок…і 
управлінською функцією…» [4, с. 14], його можна використовувати як в якості інструменту, так і в 
якості функції формування соціально-економічного розвитку регіону. 

Для цього, на основі характеристики маркетингових категорій, додатково визначено чинники 
маркетингової групи з їх розподілом на функціональні та ті, що є інструментом у взаємозв’язку з 
іншими групами чинників (табл. 1). 

Групування чинників маркетингової групи відповідним чином дозволяє розкрити сутність 
двох понять – «маркетинг-інструмент» і «маркетинг-функція» з точки зору їх використання: 

– маркетинг-інструмент характеризує прикладне призначення маркетингу для його 
використання системами територіальних утворень, у межах яких здійснюється державне управління 
та місцевого самоврядування з метою формування в регіоні як екзогенного, так і ендогенного 
середовища соціально-економічного розвитку регіону; при цьому, всіма суб’єктами концентрується 
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Таблиця 1 
Визначення чинників маркетингової групи, які впливають на соціально-економічний 

розвиток регіону* 

Чинник 
Спорідненість із 

іншими групами 

Базові категорії 
маркетингу для 

визначення чиннику 

Відзнака чиннику 
(«маркетинг-

функція» / 
«маркетинг-
інструмент») 

Формування попиту населення на продукцію та 
послуги регіону 

Фінансово-економічна Маркетинг, 
некомерційний 

маркетинг 

«маркетинг-
інструмент» 

Можливість продажу продукції та послуг в регіоні з 
урахуванням потреб і доходів суб’єктів із 
застосуванням функцій менеджменту в 
територіальному управлінні (планування, 
організація, контроль, стимулювання, керівництво) 

Організаційно-правова 
та інформаційно-
інфраструктурна 

Маркетинг «маркетинг-
функція» 

Встановлення доступної для споживача ціни на 
продукцію та послуги регіону з урахуванням 
комплексу маркетингу "4Р" (продукт, ціна, розподіл 
і просування) на всіх ринкових сегментах 
інфраструктури – ринків товарів, праці, інновацій 
тощо 

Науково-технологічна, 
інформаційно-

інфраструктурна, 
організаційно-правова, 
фінансово-економічна 

Маркетинг, 
територіальний 

маркетинг 

«маркетинг-
інструмент» 
і «маркетинг-

функція» 

Відлагоджені стосунки між суб’єктами 
господарювання та управління у регіоні; 
координація зусиль між ними 

Організаційно-правова 
та 

інформаційно-
інфраструктурна 

Маркетинг на 
території, 

територіальний 
маркетинг, 

регіональний 
маркетинг 

«маркетинг-
функція» 

Просування продукції та послуг регіону як в регіоні 
та і за його межами (у т.ч. – на зовнішньому ринку); 
формування іміджу продукції і послуг регіону за 
його межами 

Економіко-географічна Маркетинг 
територій, 
маркетинг 

регіонів 

«маркетинг-
інструмент» 

Урахування в регіональних програмах аспектів 
щодо просування продукції  і послуг в регіоні та за 
його межами (у т.ч. – на зовнішньому ринку) 

Організаційно-правова Маркетинг 
територій 

(маркетинг 
привабливості) 

«маркетинг-
інструмент» 

Відлагоджені комунікаційні заходи щодо 
просування продукції і послуг в регіоні та за його 
межами (у т.ч. – на зовнішньому ринку); реклама 
інноваційної продукції 

Інформаційно-
інфраструктурна 

Маркетинг 
територій 

(іміджу), маркетинг 
регіонів 

«маркетинг-
інструмент» 

Розвинута соціальна та виробнича інфраструктура  Інформаційно-
інфраструктурна 

Маркетинг 
територій 

(інфраструктури) 

«маркетинг-
інструмент» і 
«маркетинг-

функція» 
Встановлення обґрунтованої ціни робочої сили 
відповідно професії та кваліфікації працівників, 
зайнятих виготовленням продукції та наданням 
послуг 

Освітньо-кадрова Маркетинг 
територій 

(маркетинг 
населення, 
персоналу) 

«маркетинг-
інструмент» 

Формування ринку ресурсів для виготовлення 
продукції та послуг в регіоні 

Ресурсно-виробнича Територіальний 
маркетинг 

«маркетинг-
інструмент» 

Захищеність органами управління регіону 
інфраструктури регіону, в якому виготовляється 
продукція та надаються відповідні послуги, від 
несумлінної конкуренції 

Організаційно-правова 
та 

інформаційно-
інфраструктурна 

Регіональний 
маркетинг 

«маркетинг-
функція» 

*Джерело: розробка автора 
 

увага на таких чинниках маркетингової групи, як: формування попиту населення на продукцію та 
послуги регіону; просування продукції і послуг регіону як в регіоні так і за його межами (у т.ч. – на 
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зовнішньому ринку); формування іміджу продукції регіону і відповідних послуг за його межами та 
врахування цього заходу в регіональних програмах; злагодженість комунікацій щодо просування 
продукції та послуг в регіоні та за його межами (у т.ч. – на зовнішньому ринку); реклама продукції та 
послуг регіону; встановлення обґрунтованої ціни робочої сили відповідно професії та кваліфікації 
працівників, зайнятих виготовленням продукції та наданням послуг в регіоні; формування ринку 
ресурсів для виготовлення продукції та послуг регіону; 

– маркетинг-функція безпосередньо визначає можливість соціально-економічного розвитку 
регіону, шляхом застосування регіональними органами виконавчої влади відповідних організаційно-
правових заходів для формування сприятливого екзогенного макросередовища; при цьому, 
основним об’єктом маркетинг-функції є концентрація уваги регіональних органів виконавчої влади 
на таких чинниках, як: можливість продажу продукції та послуг регіону в самому регіоні з 
урахуванням потреб і доходів суб’єктів із застосуванням функцій менеджменту в територіальному 
управлінні (планування, організація, контроль, стимулювання, керівництво); злагодженість стосунків 
між суб’єктами господарювання та управління у регіоні з приводу виробництва та реалізації 
продукції та послуг, координація зусиль між ними; захищеність інфраструктури регіону, в якому 
виготовляється продукція та надаються відповідні послуги, від несумлінної конкуренції та соціальної 
інфраструктури. 

При цьому, такі чинники, як доступність для споживача ціни на продукцію і послуги регіону з 
урахуванням комплексу маркетингу «4Р» на всіх ринкових сегментах інфраструктури та 
розвиненість інфраструктури розподілу продукції і послуг, визначають маркетинг у якості функції та 
інструменту одночасно, що зумовлює його комплексне значення для формування сприятливого 
середовища та інфраструктури для соціально-економічного розвитку регіону. 

Визначення комплексного значення маркетингу в соціально-економічному розвитку регіону, 
не перебільшено, що підтверджено результатами досліджень учених-економістів Т.Т. Авдєєвої, 
А.М. Лаврова та І.А. Тичинської, які обґрунтовують, що: маркетинг у стратегічному розвитку регіону 
доцільно застосовувати «…не тільки в якості інструменту просування території, або товару, але й як 
комплекс маркетингу території («4Р»), який використовується у всьому процесі стратегічного 
планування розвитку регіону – від стадії аналізу до стадії прийняття рішення» [5, с. 112]; за умови 
використання маркетингу органами управління в регіоні можливо досконало вивчити потреби 
населення в регіоні та на всіх ринках, і встановити ціну з урахуванням інтересів регіону та суб’єктів 
господарювання, створити умови для максимальної адаптації структури економіки регіону до 
чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, сформувати імідж і пролобіювати інтереси 
регіону на різних рівнях національної економіки [6, с. 53; 7, с. 4, 18]. Відтак, за результатами 
проведеного дослідження, обґрунтовується основна роль маркетингу як функції та інструменту в 
соціально-економічному розвитку регіону. У цьому процесі повинні бути врахованими визначені 
чинники маркетингової групи, що потребує від органів виконавчої влади у регіоні вживати заходи 
щодо формування сприятливого екзогенного та ендогенного середовища та інфраструктури для 
соціально-економічного розвитку регіону [8].  

Поглиблення наукових підходів до визначення основ соціально-економічного розвитку 
регіону з використанням маркетингових підходів дозволяє надати наступне визначення категорії 
«маркетингове забезпечення соціально-економічного розвитку регіону»: «Маркетингове 
забезпечення соціально-економічного розвитку регіону полягає у реалізації маркетингових функцій 
суб’єктами регіону з метою його розвитку; реалізації регіональними органами влади функцій щодо 
просування продукції та послуг регіону як в регіоні так і за його межами з урахуванням потреб і 
доходів суб’єктів (споживачів) із застосуванням функцій менеджменту в територіальному управлінні, 
на основі координації зусиль між суб’єктами господарювання та управління в регіоні з приводу 
виробництва та реалізації продукції та послуг регіону, захисту від несумлінної конкуренції 
інфраструктури регіону, в якій виготовляється продукція та надаються відповідні послуги, а також 
соціальної інфраструктури; комплексному вирішенні завдань щодо соціально-економічного розвитку 
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регіону між суб’єктами господарювання та регіонального управління з урахуванням чинників за 
всіма визначеними групами стосовно задоволення споживача продукції та послуг регіону за ціною 
на всіх ринкових сегментах інфраструктури та формування розвинутої інфраструктури розподілу 
продукції та послуг регіону». 

Так, необхідно відмітити, що використання маркетингу в якості інструменту формування в 
регіоні як екзогенного, так і ендогенного середовища соціально-економічного розвитку регіону та в 
якості функції для забезпечення цього процесу дозволить регіональним органам виконавчої влади 
підвищити ефективність виконання регіональних програм розвитку та забезпечити сталий розвиток 
регіону.  

Висновки і перспективи.  Основою соціально-економічного розвитку регіону виступає 
сформована інфраструктура, яка складається з низки чинників зовнішнього та внутрішнього 
середовища. Це обумовило необхідність їх групуванням з точки зору формування інфраструктури 
на ресурсно-виробничі, науково-технологічні, економіко-географічні, освітньо-кадрові, фінансово-
економічні, інформаційно-інфраструктурні, організаційно-правові та маркетингові. У той же час, 
сьогодні визначення впливу чинників за маркетинговою групою, та визначення у самому процесі 
розвитку регіону чинників маркетингової групи є лише з точки зору маркетингу територій, що звужує 
та обмежує кількість чинників за цією групою. Для вирішення цієї наукової проблеми розкрито 
сутність маркетингу з точки зору використання його інструментів задля забезпечення соціально-
економічного розвитку регіону. 

Так, маркетинг можна розглядати в якості функції управління та (або) інструменту 
використання. При цьому, врахування чинників маркетингової групи в якості основних в екзогенному 
мікросередовищі і зв'язуючих в екзогенному макросередовищі, дозволяють сформувати 
передумови соціально-економічного розвитку регіону. 
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Abstract 
Introduction. The uneven development of the region and negative changes in the domestic economy require 

finding new, effective tools that can contribute to the social and economic development of the nation. Thus, the 
application of marketing approaches and tools facilitates the adaptation of regional programs of the socioeconomic 
development of regions and the enhancement of their effectiveness.  

Purpose. The aim of the article is to substantiate required theoretical studies and the development of 
practical recommendations concerning the application of marketing approaches and tools related to the social and 
economic development of the region. 

Methods. The study relies on the use of methods of logical generalization, unification, analysis, and 
synthesis, and monographic method. The methodological ground for the data analysis was the dialectic method of 
studying social and economic issues. 

Results. The study defines the essence, goal and preconditions of the social and economic development of 
the region. The study identifies the main factors that affect this process. The study justifies the role marketing factors 
play in the social and economic development of the region. The study suggests using marketing as a function and/or 
tool for the socioeconomic development of the region.  

Discussion. Recommendations provided in the course of the study, which concern the application of 
marketing factors as fundamental in exogenous microenvironment and linking in exogenous macro-environment, 
allow creating the infrastructure for the socioeconomic development of the region. The application of marketing as a 
function and/or tool for the creation of the infrastructure for the social and economic development of the region helps 
to enhance the effectiveness of the regional policy. 

Keywords: social and economic development of the region, infrastructure of the social and economic 
development, marketing, marketing function, marketing tool, marketing provisions for the social and economic 
development of the region. 
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ДО ПИТАНЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ 
УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА1 

 
Анотація 

Вступ. У сучасних умовах господарювання вугледобувних підприємств України одним із дієвих 
механізмів удосконалення інноваційного розвитку є застосування публічно-приватного партнерства. На 
основі аналізу наукових джерел виявлено, що пошук шляхів та визначення механізмів активізації 
інноваційних процесів у вітчизняній вугільній галузі на засадах публічно-приватного партнерства 
залишається актуальною проблемою, яка потребує поглиблених наукових досліджень. 

Методи. Для досягнення мети дослідження використано методи: статистичний аналіз, методи 
прогнозування – авторегресійна модель, екстраполяція тренду та середній темп зростання. 

Результати. Виконано аналіз динаміки показників збутової та інноваційної діяльності 
вугледобувних підприємств України. Розраховано коефіцієнти варіації обсягу інвестицій у розвиток 

                                                           
1 Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи ІЕП НАН України «Розвиток публічно-приватного 

партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості та теплової енергетики» (№ держреєстрації 0115U001638). 
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вугільної галузі за рахунок державного бюджету та власних коштів підприємств. Розроблено прогнози 
обсягу інвестування інноваційного розвитку вугільної промисловості.  

Перспективи. Визначено напрями активізації інноваційних процесів у вугільній промисловості на 
засадах публічно-приватного партнерства. У подальшому планується розробка пропозицій щодо залучення 
інвестиційних структур з метою підвищення ефективності інноваційної діяльності вітчизняних 
вугледобувних підприємств. 

Ключові слова: вугільна промисловість, інноваційний процес, обсяг інвестицій, фінансування, 
публічно-приватне партнерство, статистичний аналіз, прогнозування. 

 
Вступ. У сучасних умовах господарювання вітчизняних вугледобувних підприємств 

актуальним є застосування засад публічно-приватного партнерства (ППП) – дієвого механізму 
активізації інноваційних та інвестиційних процесів,  сутність якого полягає у залученні приватних 
інвесторів до вирішення економічних, соціальних, інноваційних, технічних та екологічних завдань 
підприємств. ППП дозволяє «державі, залишаючись власником та контролером процесу, за 
допомогою приватного партнера впроваджувати передові технології, оновлювати та розбудовувати 
інфраструктуру, досягаючи не тільки розрахованих техніко-економічних показників, але й інших 
системних показників, що покращують добробут населення» [1, c. 5]. 

Причинами до виникнення потреб у ППП є: незадовільний стан інфраструктури та 
неналежна якість послуг; незадоволення споживачів, низький  рівень добробуту, погіршення стану 
навколишнього середовища; нераціональний обсяг операційних витрат, зростання збитків; 
доцільність впровадження ефективних інноваційних технологій, заміна, створення нових 
потужностей; перевищення обсягу необхідних капіталовкладень над наявними у державі ресурсами 
та інші. 

Разом з тим, при реалізації механізмів публічно-приватного партнерства важливо виявити 
можливість дієвості ланцюга «обсяг капітальних інвестицій – попит – збут – виручка від реалізації», 
щоб визначити, наскільки ППП зможе зацікавити приватного партнера і чи можна створити 
конкуренцію серед потенційних приватних партнерів з метою вибору найбільш достойного 
кандидата на конкурсних засадах. 

Як свідчить передовий зарубіжний досвід, застосування публічно-приватного партнерства 
сприяє підвищенню ефективності, якості та рівня обслуговування порівняно з державним сектором 
економіки; залученню додаткових фінансових ресурсів; уникненню державних запозичень; доступу 
до інноваційних технологій, у тому числі екологічно чистих та інші.   

За Стратегією сталого розвитку «Україна–2020», де наша країна має стати державою з 
сильною економікою та передовими інноваціями [2], серед важливих напрямів співробітництва з 
питань політики у сфері промисловості та підприємництва (за Угодою про Асоціацію між Україною 
та ЄС), визнано сприяння розвитку інноваційної політики через обмін інформації та передового 
досвіду, комерціалізацію НДДКР (зокрема, механізмів підтримки підприємницької діяльності, 
пов’язаної з використанням технологій), кластерного розвитку та доступу до фінансових ресурсів 
[3].  

Таким чином, ППП відноситься до дієвих форм взаємодії між державним, публічним та 
приватним секторами у сфері інноваційного розвитку, де така співпраця дозволяє всім партнерам 
одержати винагороду від об’єднання фінансових  ресурсів, інноваційних технологій і управлінських 
знань. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Публічно-приватне партнерство за 
призначенням має стати одним з стратегічних напрямів розвитку та модернізації вугільної галузі 
України. Аналіз наукових джерел свідчить про значну увагу вчених до розвитку публічно-приватного 
партнерства в науково-технічній та інноваційній сфері. Науковцями досліджується та 
узагальнюється зарубіжний досвід реалізації механізмів публічно-приватного партнерства в 
інноваційній сфері, формуються пропозиції з активізації публічно-приватного партнерства у сфері 
інноваційного розвитку ряду галузей промисловості. 
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 На основі аналізу наукових публікацій узагальнено основні положення вчених і практиків: 
– сутність та зміст терміну «державно-приватне партнерство», класифікаційні форми ДПП 

[4–10]; 
– зарубіжний досвід розвитку державно-приватного партнерства в різних сферах 

економічної діяльності [11–15]; 
– особливості публічно-приватного партнерства в інноваційній та науково-технічній сфері 

[16–20]; 
– пропозиції щодо вдосконалення інституціонального забезпечення публічно-приватного 

партнерства в інноваційній сфері [21–25]. 
Поряд з відзначеним, пошук шляхів та визначення механізмів активізації інноваційних 

процесів у вітчизняній вугільній галузі на засадах публічно-приватного партнерства залишається 
наразі актуальною проблемою, що потребує подальшого поглибленого дослідження. 

Метою дослідження є аналіз показників інноваційного розвитку вугледобувних підприємств 
України та формування пропозицій з активізації інноваційних процесів у вугільній промисловості на 
засадах публічно-приватного партнерства. 

Методологія дослідження. Для досягнення поставленої мети використано методи 
дослідження: статистичний аналіз, методи прогнозування – авторегресійна модель, екстраполяція 
тренду та середній темп зростання. 

Результати. Аналіз економічних показників діяльності підприємств вугільної промисловості, 
згідно з даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, показує, що обсяги 
видобутку вугілля в країні скоротилися за 2006–2015 рр. на 50,5% у результаті зменшення обсягу 
видобутку коксівного вугілля на 72,4% та енергетичного на 37,3%. Обсяги видобутку вугілля на 
державних вугледобувних підприємствах, що підпорядковані Міністерству, знизилися на 56,2%. 

У 2006–2015 рр. відзначено  тенденцію скорочення загального обсягу готової вугільної 
продукції в Україні на 36,1% – з 56,2 до 35,9 млн т, обсягу товарної вугільної продукції – на 35,8%, 
або з 55,6 до 35,7 млн т, реалізованої вугільної продукції – на 35,1%, або з 55,7 до 36,1 млн т.; обсяг 
готової вугільної продукції державних вугледобувних підприємств, що підпорядковані Міністерству, 
зменшився за 2006–2015 рр. на 52,7%, обсяг товарної вугільної продукції – на 52,5%, реалізованої 
вугільної продукції – на 58,4% (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка обсягу готової, товарної та реалізованої вугільної продукції державних 

підприємств, підпорядкованих Міністерству енергетики та вугільної промисловості України* 

Роки 
Обсяг готової 

вугільної продукції, тис. т 
Обсяг товарної вугільної 

продукції, тис. т 
Обсяг реалізованої 

вугільної продукції, тис. т 
2006 32146,0 31619,8 31759,1 
2007 28552,0 28150,5 28157,6 
2008 28416,1 28010,9 27650,2 
2009 25409,1 25031,8 25387,2 
2010 25082,1 24686,6 24354,2 
2011 25292,3 24979,0 24736,4 
2012 17776,5 17499,3 17409,6 
2013 17995,6 17750,2 15874,1 
2014 16545,2 16324,9 14474,0 
2015 15211,6 15014,0 13197,4 

Темпи 
змін, % 

47,3 47,5 41,6 

*Джерело: складено авторами на основі інформаційних даних Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України 
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У 2006–2015 рр. відзначилася тенденція скорочення попиту на вугілля, де загальний обсяг 
залишку вугілля в Україні збільшився  у 2,7 рази, або з 1008,1 до 2757,9 тис. т, обсяг залишку 
вугілля, готового до відвантаження – в 7,5 рази, або з 698,2 до 5213,4 тис. т. За цей період обсяг 
залишку на складах державних вуглевидобувних та вуглепереробних підприємств, підпорядкованих 
Міністерству, та обсяг залишку готового до відвантаження збільшилися в 2,2 рази (табл. 2). 

Таблиця 2 
Динаміка обсягу залишку вугілля на складах вугледобувних та вуглепереробних 

підприємств України* 
Роки Обсяг залишку вугілля  

на складах, тис. т 
Обсяг залишку вугілля, готового  

до відвантаження, тис. т 
2006 904,2 698,2 
2007 1188,8 682,3 
2008 2315,8 1236,4 
2009 1979,4 1086,2 
2010 2640,0 1638,1 
2011 2411,7 1653,4 
2012 2114,8 1335,6 
2013 1938,8 1398,0 
2014 1968,1 1463,3 
2015 1997,8 1531,6 

*Джерело: складено авторами на основі інформаційних даних Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України 

 
Характерною ознакою коефіцієнта варіації обсягу залишку вугілля на складах є великий 

рівень мінливості та суттєві коливання, тобто наявність тенденції постійних змін кон’юнктури ринку 
вугілля. Відчутне збільшення та коливання обсягу залишку вугілля свідчить про доволі гострий стан 
у сфері реалізації вугільної продукції. 

У 2006–2015 рр. спостерігалось зростання збитковості вуглевидобутку в державному секторі 
галузі в Україні, в 2006 р. цей показник склав 27,1%, в 2011 р. – 36,4, а в 2015 р. – 71,6% (табл. 3).  

Таблиця 3 
Собівартість і ціна 1 тонни товарної вугільної продукції* 

Роки Собівартість 1 т товарної 
вугільної продукції, грн 

Ціна 1 т товарної вугільної 
продукції, грн 

Збитковість (–) 
вуглевидобутку, % 

2006 337,16 245,77 –27,1 
2007 442,76 296,01 –33,1 
2008 609,34 453,89 –25,5 
2009 728,14 441,93 –39,3 
2010 850,78 550,90 –35,2 
2011 989,39 629,74 –36,4 
2012 1217,35 550,55 –54,8 
2013 1352,88 491,91 –63,6 
2014 1592,70 511,90 –67,9 
2015 1875,10 532,70 –71,6 

*Джерело: складено авторами на основі інформаційних даних Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України 

 
У цілому по Україні збитковість вуглевидобутку становила в 2015 р. 61% (у 2006 р. – 24,3%, у 

2013 р. – 53,2%, у 2014 р. – 57,3%). У 2015 р. собівартість 1 т товарної вугільної продукції по Україні 
перевищувала ціну 1 т товарної вугільної продукції в 2,6 рази (у 2006 р. і в 2011 р. – в 1,3 рази). 

За 2006–2015 рр. повна собівартість у вугільній промисловості України зросла на 119,7%, а 
обсяг витрат на організацію збутової діяльності зменшився на 27,5%.  
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Аналіз статистичних даних свідчить, що витрати на організацію збутової діяльності 
вугледобувних підприємств по Україні зросли за 2006–2011 р. на 113,6%, а з 2012 р. почали 
зменшуватися. Так, у 2015 р. витрати на збут знизилися на 66% порівняно з 2011 р. Частка витрат 
на збутову діяльність у повній собівартості товарної вугільної продукції скоротилася за 2006–2015 
рр. на 1,2% – з 1,7 до 0,5%.  

Витрати на збут 1 т товарної вугільної продукції збільшилися за 2006–2011 рр. на 183,1%, а 
у 2015 р. зменшилися на 48,8% порівняно з 2011 р. Витрати на збут 1 т реалізованої вугільної 
продукції, відповідно, зросли на 137,2% та скоротилися на 52,9%. Обсяг витрат на організацію 
збутової діяльності залежить від форми власності вугледобувного підприємства.  

Так, на державних вугледобувних підприємствах спостерігається значне збільшення обсягу 
витрат на збут на 1 т товарної вугільної продукції, в той же час на приватних шахтах значення цього 
показника скорочувалося. При цьому частка витрат на збут у собівартості 1 т товарної вугільної 
продукції на державних вугледобувних підприємствах зросла за 2006–2015 рр.: на 
ДП «Красноармійськвугілля» – на 0,48%, ДП «Селидіввугілля» – на 0,08%, на 
ДП «ВК «Краснолиманська» – на 10,48%. На ПАТ «Шахто-управління «Покровське», навпаки, цей 
показник зменшився на 3,4% (табл. 4). 

Таблиця 4 
Динаміка обсягу витрат на збутову діяльність на 1 т товарної вугільної продукції 

у розрізі вугледобувних підприємств* 
Вугледобувні 
підприємства 

Питомі витрати на збут  
на 1 т товарної вугільної продукції, 

грн 

Частка витрат на збут  
у собівартості товарної  
вугільної продукції, % 

2006 р. 2015 р. 2006 р. 2015 р. 
ДП «Красноармійськвугілля» 2,73 23,80 0,71 1,19 
ДП «Вугільна компанія 
«Краснолиманська» 

0,25 74,38 0,08 10,56 

ДП «Селидіввугілля» 0,66 3,15 0,20 0,28 
ПАТ «Шахтоуправління 
«Покровське» 

5,35 0,04 3,41 0,01 

*Джерело: складено авторами на основі інформаційних даних Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України 

 
Отже, одержані результати  розрахунків свідчать про недостатньо ефективну організацію 

збутової діяльності та погіршення стану фінансово-економічної діяльності вугледобувних 
підприємств України.   

Варто наголосити на тому, що за даними Державної служби статистики України, питома вага 
виконаних наукових і науково-дослідних робіт у ВВП складала у 2015 р. 0,68% (у 2000 р. – 1,16%). 
Кількість інноваційно активних промислових підприємств в країні скорочується і становила у 
минулому році 15,8% загальної кількості підприємств. Питома вага підприємств, що впроваджували 
інновації, за цей період складала 11,8%; відбулося також зниження частки реалізованої інноваційної 
продукції в загальному обсязі промислової продукції (з 9,4% до 2,3%) [26]. 

Як свідчить аналіз, недостатньо ефективна інноваційна діяльність і на підприємствах 
добувної промисловості. Так, частка інноваційно активних підприємств у цій галузі становить тільки 
7,7% загальної кількості промислових підприємств; питома вага підприємств, що впроваджували 
інновації, – 0,03%; частка обсягу реалізованої інноваційної продукції – 0,04% загального обсягу 
реалізованої інноваційної продукції. Лише три підприємства у добувній промисловості (1,9%) 
впроваджували маркетингові інновації, два підприємства (1,6%) – організаційні інновації. У добувній 
промисловості впроваджено 18 нових технологічних процесів, або 1% загальної кількості 
впроваджених технологічних процесів на промислових підприємствах [27, с. 102–103]. 

Реалізація стратегії інноваційного розвитку вугільної галузі здійснюється, як правило, за 
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участю підприємств. Так, за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, у 
2015 р. у структурі джерел фінансування підприємств у добувній промисловості частка власних 
коштів досягла 98,6%, кредитів – 0,5%, інших джерел – 0,9% (табл. 5). 

Таблиця 5 
Структура джерел фінансування підприємств добувної промисловості, %* 
Джерела фінансування Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 
Державний бюджет 0,1 12,9 1,3 – – 
Власні кошти підприємств 94,5 67,0 83,2 99,4 98,6 
Вітчизняні інвестори 1,9 18,9 14,6 – – 
Кредити 3,5 1,1 0,9 0,6 0,5 
Інші джерела – – – – 0,9 

*Джерело: складено авторами на основі інформаційних даних Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України 

 
У період 2001–2015 рр. відбулося скорочення загального обсягу інвестицій у вугледобувні 

підприємства на 19,1% при суттєвому зменшенні власних джерел підприємств на 73,2%. До 2007 р. 
спостерігалася тенденція зростання обсягу інвестування вугільної промисловості за рахунок коштів 
державного бюджету, але з 2008 р. через фінансово-економічну кризу ця тенденція змінилася на 
зворотну (табл. 6). 

Таблиця 6 
Динаміка обсягу інвестицій у розвиток вугледобувних підприємств*  

Роки Показники 
загальний обсяг,  

млн грн 
державний бюджет, млн 

грн 
власні кошти підприємств,  

млн грн 
2001 1802,7 648,7 1095,7 
2002 1548,0 629,1 918,9 
2003 1898,5 1086,4 812,1 
2004 2772,9 1325,5 1447,4 
2005 1724,9 1279,8 445,1 
2006 1779,7 1382,1 397,6 
2007 2565,3 1797,0 554,4 
2008 2630,5 1703,0 846,8 
2009 1981,8 778,8 1065,6 
2010 2525,3 378,0 1563,1 
2011 3423,6 1354,3 1613,7 
2012 1759,5 1186,2 502,1 
2013 1652,6 1131,8 420,0 
2014 1552,0 1079,8 351,3 
2015 1457,6 1030,2 293,8 

2015 р. до 
2001 р., % 

80,9 158,8 26,8 

*Джерело: складено авторами на основі інформаційних даних Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України 

 
На основі фактичних даних обсягу інвестицій у розвиток вугледобувних підприємств 

розраховано значення середньої величини (xср.), середнього квадратичного відхилення від 
середньої величини (σ) та коефіцієнти варіації (V) цих показників (табл. 7). 
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Таблиця 7 

Показники варіації обсягу інвестицій у розвиток вітчизняних вугледобувних підприємств*  

Показники Загальний обсяг Державний бюджет Власні кошти підприємств 

xср., млн грн 2071,7 1119,4 821,8 
σ, млн грн 553,3 377,3 437,4 

V, % 26,7 33,7 53,2 
*Джерело: авторські розрахунки 
 
Коефіцієнт варіації – відносна величина, абсолютні значення показників не впливають на 

його значення, розраховується як відношення середньоквадратичного відхилення до середньої 
арифметичної величини показника. Чим більший коефіцієнт, тим більша мінливість ознаки. Якщо 
коефіцієнт варіації менше 33%, то така сукупність вважається однорідною. У даному випадку 
однорідною сукупністю можна вважати фактичні дані загального обсягу інвестицій у розвиток 
вугледобувних підприємств, оскільки значення коефіцієнта варіації становить 26,7%. 

За розрахунками, коефіцієнт варіації обсягу інвестування з власних джерел підприємств 
становить 53,2%, що майже в 1,6 рази перевищує значення коефіцієнту варіації обсягу державного 
інвестування (33,7%)  і в 2 рази більше порівняно з коефіцієнтом варіації загального обсягу 
інвестицій. Це означає: значні коливання обсягу інвестування підприємств з державного бюджету та 
власних джерел свідчать про суттєве загострення проблеми фінансування інноваційного розвитку 
вугільної галузі. 

За розрахунками, прогнозні значення загального обсягу інвестування інноваційного розвитку 
вугільної галузі в 2016 р. скорочуватимуться за рахунок зменшення обсягу державного бюджету та 
власних коштів підприємств. Так, згідно розрахунків проведених на основі авторегресійної моделі, 
загальний обсяг інвестицій у 2016 р. знизиться на 24,1% порівняно з 2001 р. через скорочення 
обсягу власних коштів підприємств на 77,6%. Загальний обсяг інвестицій в інноваційний розвиток 
вугільної промисловості, за середнього темпу зростання,  зменшиться у 2016 р. на 20,4% порівняно 
з 2001 р. у результаті зниження обсягу власних коштів підприємств на 75,6%. За розрахунками на 
основі методу екстраполяції тренду, прогнозується, що загальний обсяг інвестицій має скоротитися 
в 2016 р. на 19,4% порівняно з 2001 р. унаслідок зменшення обсягу власних коштів підприємств на 
73,3% (табл. 8). 

Таблиця 8 
Прогнозні значення обсягу інвестування інноваційного розвитку  

вугледобувних підприємств у 2016 р.* 
Методи  

прогнозування 
Загальний обсяг,  

млн грн 
Кошти державного 
бюджету, млн грн 

Власні кошти 
підприємств, млн грн 

Авторегресійна модель 1369,0 982,9 245,8 
Середній темп зростання 1435,7 1065,2 267,4 
Екстраполяція тренду 1453,2 1037,4 292,9 

*Джерело: авторські розрахунки 
 
Результатами розрахунків підкреслюється важка ситуація у вугільній галузі, що 

ускладнюється ухваленим рішенням про згортання державного вуглевидобутку. На основі 
багаторічних наукових досліджень вченими Інституту економіки промисловості НАН України 
пропонується комплекс заходів, реалізація яких сприятиме активізації інноваційних процесів у 
вітчизняній вугільній промисловості (рис. 1), а саме: 

1. Удосконалення фінансового забезпечення модернізації вугільного виробництва на основі 
створення венчурних фондів, залучення інвестицій у вугільну промисловість та інструментів 
прискорення її інноваційного розвитку через лізинг.  
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2. Напрями вдосконалення та реалізації організаційно-економічного механізму управління 
інноваційним розвитком вугільної галузі: 

 

 
 

Рис. 1. Напрями активізації інноваційного розвитку  
вітчизняної вугільної галузі* 

*Джерело: авторська розробка 
 
2.1. Реструктуризація кредиторської заборгованості до бюджетів і позабюджетних фондів із 

збільшенням терміну погашення заборгованості; списання пені, скорочення відсотків за 
реструктуризацію; часткове або повне відшкодування із бюджетних коштів відсотків, які 
виплачуються за банківськими кредитами. 

2.2. Впровадження пільгового податкового стимулювання технічного переоснащення 
вугледобувного виробництва на інноваційній основі:  

– звільнення від оподаткування прибутку підприємств, одержаного за рахунок 
новоствореного виробництва на період його окупності, але не більше 3 років; 

– виключення витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, пов’язаних з 
основною виробничою діяльністю, із суми оподаткованого доходу (наприклад, до 20%);  

– звільнення вугільних підприємств від сплати оренди, а також від оподаткування засобів, 
що вкладаються в ризикові проекти;  

– одержання інвестиційного податкового кредиту (скорочення податку на прибуток до 10% 
загальної вартості інвестицій для здійснення наукових досліджень і розробок);  

– надання пільгового кредиту вугільним підприємствам, що вкладають інвестиції в 
модернізацію підприємства, освоєння випуску нової продукції та заходи з раціонального 
використання енергії, впровадження нової гірничо- добувної техніки  (наприклад, до 30% коштів, які 
вкладаються підприємством);  

– застосування пільгового режиму амортизаційних відрахувань (термін експлуатації 
устаткування встановлюється в 3 роки, а для інших фондів – до 5 років);  

– користування прискореною амортизацією окремого виду придбаних основних засобів, які 
використовуються для досліджень і розробок (наприклад, до 10% витрат виробництва на нове 
устаткування);  

– введення податкових пільг для вугільних підприємств, які проводять НДДКР: застосування 
системи страхування кредитів (гарантування повернення до 50% вартості позик на 15–20 років); 
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надання субсидій малим підприємствам вугільної промисловості на покупку та лізинг програмного 
забезпечення та комп’ютерної техніки (до 25% вартості); дотацій на проведення НДДКР (наприклад, 
до 50% витрат вугільних підприємств). 

2.3. Матеріально-технічне та кадрове забезпечення інноваційного розвитку вугільної 
промисловості: відновлення експериментальної та лабораторної бази галузевої науки, підготовка 
наукових кадрів вищої кваліфікації; удосконалення вітчизняного законодавства щодо 
перерахування з оподатковуваного прибутку частини витрат на відновлення матеріально-технічної 
бази галузевої науки; збільшення державного замовлення місць в аспірантурі та докторантурі з 
технічних спеціальностей; постійне навчання персоналу з питань пошуку нових ідей, здійснення 
досліджень та впровадження нових технологій. 

2.4. Маркетингове забезпечення інноваційного розвитку у вітчизняному вугільному 
машинобудуванні: розширення асортименту виробництва з метою задоволення внутрішнього 
попиту; поліпшення якості продукції на інноваційній основі; створення, просування на ринок 
вітчизняних брендів продукції вугільного машинобудування та їх позиціонування; пошук нових 
сегментів ринку продукції вугільного машинобудування та формування нових каналів збуту; 
упровадження провідного досвіду конкурентів на основі застосування інструментів бенчмаркінгу; 
формування інноваційної інфраструктури виробництва в сфері вугільного машинобудування на 
основі кластерного підходу; створення маркетингових інформаційно-аналітичних центрів для  
досліджень кон’юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків продукції. 

2.5. При узагальненні провідного зарубіжного досвіду використання  механізмів 
стимулювання інноваційного розвитку вугільної промисловості на основі формування інноваційної 
інфраструктури, в сучасних умовах України доцільним є:  

– створення кластерних структур, функціонування яких дозволяє прискорити здійснення 
процесів економічного зростання, підвищити інноваційну активність та рівень 
конкурентоспроможності регіону; міжгалузева взаємодія підприємств, які входять до кластера, що 
сприятиме зростанню зайнятості, поширенню провідних технологій і припливу інвестицій у 
національну економіку; 

– формування виробничо-технологічної інфраструктури (центрів колективного користування 
високотехнологічним обладнанням, технологічних кластерів, техніко-впроваджувальних зон, 
інноваційно-технологічних центрів і технопарків, інноваційно-промислових комплексів); 

– введення консалтингової діяльності (консалтинг зовнішньоекономічний, технологічний, 
маркетинговий, центри трансферу технологій, консалтингу у сфері економіки та фінансів); 

– створення фінансової інфраструктури (гарантійних структурних фондів, бюджетних і 
позабюджетних фондів технологічного розвитку, венчурних фондів); введення інфраструктури 
підготовки кадрів (підготовка фахівців у сфері технологічного менеджменту, підвищення кваліфікації 
персоналу у сфері інновацій); створення інформаційної інфраструктури (регіональних 
інформаційних мереж, ресурсів структур підтримки малого бізнесу, державної системи науково-
технічної інформації). 

3. Реалізація інвестиційно-інноваційних проектів у вугледобувній промисловості потребує 
ризик-менеджменту. Зменшення впливу чинників за групами ризику (ризики невідповідності 
законодавчим вимогам, фінансові, стратегічні, операційні, галузеві, екологічні) здійснюватиметься 
шляхом формування інноваційної структури – технопарку, до якого має входити вугледобувне 
підприємство, наукові установи, вищі навчальні заклади (факультети: економічні, гірничої справи, 
менеджменту персоналу тощо), об’єкти інституціональної інфраструктури (фінансові, страхові, 
маркетингові, інжинірингові, консультативні інституції та інші). 

Для мінімізації впливу ризику на інвестиційно-інноваційну діяльність вітчизняних 
вугледобувних підприємств необхідне:  

– зростання обсягу інвестиційних ресурсів щодо забезпечення відповідності законодавчим 
вимогам розвитку вугільної галузі; коригування бізнес-стратегій, пов’язаних з посиленням ролі 
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держави; 
– коригування політики з енергетичних питань, посилення вимог у сфері корпоративної 

соціальної відповідальності; 
– оптимізацію процесів і впровадження засобів контролю за витратами; удосконалення 

процесів бюджетування та прогнозування; 
– формування стратегічної програми управління кадровими ресурсами та корпоративної 

культури, спрямованої на розвиток потенціалу персоналу; посилення уваги до питань підвищення 
ступеня задоволеності співробітників умовами праці; 

– зниження ступеня впливу ризику з появою нових технологій (впровадженням системи 
постійного моніторингу інноваційних технологій та обладнання, модернізацією виробничих процесів 
і продукції; інформаційними технологіями пріоритетних напрямів інвестування в масштабах 
вугледобувного підприємства). 

4. В умовах нестабільного попиту на вугілля актуальним є формування інноваційних підходів 
до організації збутової діяльності вугледобувних підприємств: 

– удосконалення договірної роботи з різними категоріями споживачів вугільної продукції 
(велико-, середньо- та дрібнооптові) з урахуванням особливостей їх обслуговування та щорічного 
обсягу попиту; 

– укладання довгострокових договорів на поставку вугільної продукції, де має бути 
зазначено про стягнення штрафних санкцій у випадку відмови від замовлення на поставку; 

– удосконалення організації дистрибуції на основі впровадження сучасних інформаційних 
технологій DRP та DRPII;  

– розробка методики вибору ефективних каналів збуту на основі спеціального програмного 
забезпечення для здійснення розрахунків за допомогою економіко-математичних методів;  

– удосконалення процесів обслуговування різного виду категорій споживачів вугільного 
підприємства на основі здійснення електронної торгівлі шляхом впровадження інформаційної 
системи CRM (управління взаємовідносинами з клієнтами); 

– створення на вугільних об’єднаннях лінійно-функціональних організаційних структур 
управління збутовою діяльністю (наприклад, Департамент з управління збутовою діяльністю), до 
переваг яких слід віднести:  координацію та регулювання процесів збутової діяльності, що 
відбувається за принципами чіткого ієрархічного підпорядкування та спеціалізації діяльності 
функціональних керівників відділів; здійснення необхідного контролю за виконанням планових 
завдань кожного працівника; стимулювання ініціатив у працівників нижчого та середнього рівня; 
координування функціональних дій між відділами підприємства; зменшення кількості рівнів 
управління та дублювання при організації процесів збутової діяльності, що сприятиме скороченню 
адміністративних витрат на збут; оперативність підготовки та прийняття управлінських рішень; 
зменшення часу на обробку інформації; гнучкість до постійних змін у ринковому середовищі та до 
вимог господарювання; 

– розробка моделей партнерства учасників ринку вугілля з урахуванням ряду фінансово-
економічних умов функціонування вугледобувних підприємств. 

5. У сучасних умовах господарювання доцільною є розробка якісно нової системи 
інноваційних відносин, реалізація якої забезпечила би дотримання  балансу публічних і приватних 
інтересів у сфері інноваційного розвитку вугільної промисловості, залучення приватних інвестицій. 
Такою моделлю, що має базуватися на принципах рівності партнерів, довірі та свободі договірних 
відносин, може стати модель публічно-приватного партнерства (ППП).  

Під публічно-приватним партнерством у сфері інноваційного розвитку вугільної 
промисловості мається на увазі інституціональне об’єднання державного та приватного секторів 
економіки для реалізації інноваційних проектів, що містять техніко-економічне, правове та 
організаційне обґрунтування інноваційних заходів. Це сукупність нормативно-правових, 
організаційних та фінансових взаємовідносин держави і приватного бізнесу для досягнення вагомих 
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наукових результатів, ефективного впровадження інновацій, одержання значних соціально-
економічних та фінансових результатів з максимальною взаємною вигодою. 

Серед стратегічних напрямів публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного 
розвитку вугільної промисловості доцільне:  

– об'єднання державної та приватної власності в рамках значущих інноваційних проектів на 
принципах прибутковості;  

– створення законодавчої бази інноваційної діяльності з урахуванням стратегічних цілей, 
пріоритетів і політики в цій сфері;  

– розвиток культури кооперування між державними  та приватними партнерами; 
– розробка форм і методів взаємодії органів державної влади, державних і приватних 

наукових та інноваційних фондів; 
– сприяння та партнерство у формуванні інноваційної інфраструктури (технологічні центри, 

технопарки, галузеві центри трансферу технологій); 
– фінансування державою розвитку венчурних фондів, мережі бізнес-ангелів, стартап-шкіл; 
– формування елементів інституціонального середовища ППП: фінансово-економічних 

інститутів із забезпечення фінансування і гарантування приватних інвестицій; незалежних 
організацій для здійснення експертизи проектів і консалтингу. 

Висновки та перспективи. Державна фінансова підтримка при реалізації інноваційних 
проектів вугледобувними підприємствами на засадах публічно-приватного партнерства має 
передбачати: пряму фінансову підтримку через субсидії; відшкодування витрат на будівництво, 
участь у тендері, капітальний ремонт; інвестиції у статутний капітал; використання податкових 
важелів для стимулювання інвестицій, упровадження механізмів державного кредитування та 
страхування імпорту інвестиційного обладнання; відшкодування плати за надані споживачам 
послуги через державний бюджет; надання гарантій за кредитами, відшкодування втрат унаслідок 
коливань валютного обмінного курсу; використання сучасних ринкових інструментів фінансування 
(цінних паперів). 

До пріоритетних напрямів публічно-приватного партнерства в сфері інноваційного розвитку 
вугільної галузі можна віднести: створення нових наукомістких фірм і підтримку малих і середніх 
інноваційних підприємств; розробку проривних технологій для державних потреб; відбір і 
фінансування на паритетних засадах науково-технічних та інноваційних програм і проектів, що 
мають важливе значення для вугільної промисловості; залучення інвестицій для розвитку 
інноваційної інфраструктури; залучення до економічного обігу і комерціалізації результатів 
досліджень і розробок, одержаних з використанням коштів державного бюджету; інвестування в 
технічне переозброєння вугледобувних підприємств, оновлення парку обладнання, оптимізацію 
технологічних процесів; підвищення рівня довіри суб'єктів інноваційної діяльності до органів 
державної влади та місцевого самоврядування; зниження ризику суб'єктів інноваційної діяльності 
завдяки їх розподілу між публічним і приватним партнером; сприяння інтеграції науки, бізнесу та 
освіти; розвиток інноваційних кластерів, де можливе ефективне співробітництво між державними та 
приватними структурами, малим і середнім бізнесом; формування та розвиток об’єктів інноваційної 
інфраструктури; доведення результатів наукової діяльності, одержаних у державному секторі, до 
ринку; міжнародне співробітництво щодо створення партнерств із зарубіжними учасниками.   

Реалізація комплексу перелічених заходів публічно-приватного партнерства в сфері 
інноваційного розвитку сприятиме активізації інвестиційної діяльності вугледобувних підприємств та 
форм проектного фінансування; економії коштів державного бюджету; розширенню можливостей 
одержання пільгових кредитів під державні гарантії від міжнародних та вітчизняних фінансових 
установ на довготривалий термін; оптимізації розподілу ризиків інноваційного проекту; підвищенню 
ефективності розвитку інфраструктури у вугільній галузі; збереженню та створенню робочих місць. 

 
 



РОЗДІЛ 
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІК 

TOPIC 
INNOVATION AND INVESTMENT PROVIDING 

OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

 
84 

 
Список використаних джерел 

1. Практичний посібник з підготовки техніко-економічного обґрунтування та застосування методики 
проведення аналізу ефективності здійснення ДПП. – К.: Програма розвитку ДПП, 2012. – 102 с. 

2. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/5/2015/print1443640573621204. – 
Назва з екрану. 

3. Політика у сфері промисловості та підприємництва / Економічне та галузеве співробітництво: 
розділ 5 // Економічний компонент Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ier.com.ua/ua/Ukraine_EU_project/materials/AA_title_5/industry_entrepreneurship. – Назва з 
екрану. 

4. Государственно-частное партнерство: теория и практика [Текст] : монография / В. Г. Варнавский, 
А. В. Клименко, А. В. Королев и др. – М.: Издат. дом Государственного ун-та Высшей школы экономики, 2010. 
– 288 с. 

5. Павлюк К. В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному 
розвитку держави [Текст] / К. В. Павлюк, С. М. Павлюк // Наукові праці КНТУ. – Сер. Економічні науки. – 2010. – 
№ 17. – С. 31–40. 

6. Варнавский В. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы теории и практики 
[Текст] / В. Варнавский // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 9. – С. 41–50. 

7. Левковець О. М. Державно-приватне партнерство як інструмент економічних реформ 
(теоретичний аспект) [Текст] / О. М. Левковець // Вісник Національного університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого». – 2012. – № 4. – С. 18–32. 

8. Брикман, Т. А. Концепция развития частно-государственного партнерства [Текст] / Т. А. Брикман // 
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – № 3. – С. 140–145. 

9. Шилепницький П. І. Особливості використання державно-публічного партнерства в регіональному 
розвитку [Електронний ресурс] / П. І. Шилеп-ницький // Ефективна економіка. – 2014. – № 4. – Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2894. – Назва з екрану. 

10. Тараш Л. І Узагальнення практики використання форм державно-приватного партнерства [Текст] / 
Л. І. Тараш, І. П. Петрова // Вісник економічної науки України. – 2015. – № 2 (29). – С. 97–103. 

11. Тараненко І. В. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері: світовий досвід та 
перспективи розвитку в Україні [Текст] / І. В. Тараненко, О. В. Охінько // Бюлетень Міжнародного Нобелівського 
економічного форуму. – 2011. – № 1 (4). – С. 376–386. 

12. Безбах Н. В. Використання зарубіжного досвіду в розвитку державно-публічного партнерства в 
Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Bezbach.pdf. – Назва з 
екрану. 

13. Запатрина И. В. Потенциал публично-частного партнерства в развивающихся экономиках [Текст] : 
монография / И. В. Запатрина. – К.: Центродрук, 2011. – 152 с. 

14. Мущинська Н. Ю. Дослідження сучасного стану розвитку відносин державно-публічного 
партнерства в Німеччині та Україні [Текст] / Н. Ю. Мущинська // Збірник наукових праць Луцького національного 
технічного університету. – Економічні науки. – Сер. Економіка та менеджмент. – Луцьк:  Луцький нац. техн. ун-т, 
2011. – Вип. 8 (30). – С. 246–256. 

15. Хєда С. Державно-приватне партнерство: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні [Текст] / 
С. Хєда // Юридична Газета. – 2014. – № 31–32. – 28 жовтня. – С. 17, 20–21. 

16. Запатріна І. В. Публічно-приватне партнерство в Україні: перспективи застосування для реалізації 
інфраструктурних проектів і надання публічних послуг [Текст] / І. В. Запатріна // Економіка прогнозування. – 
2010. – № 4. – С. 62–86. 

17. Головінов О. М. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері [Текст] / О. М. Головінов // 
Вісник економічної науки України. – 2010. – № 1. – С. 47–51. 

18. Онищенко Л. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері [Електронний ресурс] / 
Л. Онищенко, Ю. Ткачук. – Режим доступу: http://ddconf.neasmo.org.ua/node/361. – Назва з екрану. 

19. Сімсон О. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері [Текст] / О. Сімсон // Вісник 
Академії правових наук України. – 2011. – № 4. – С. 222–230. 

20. Павлов В. І. Особливості форм державно-приватного партнерства в інноваційній сфері 
[Електронний ресурс] / В. І. Павлов, О. О. Ляхович // Регіональна економіка. – 2013. – № 3. – С. 57–65. – Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2013_3_6. 



ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС 
Міжнародний науковий журнал 

Випуск 3. 2016 

THE ECONOMIC DISCOURSE 
International scientific journal 

Issue 3. 2016 
 

 
85 

21. Статівка А. М. Проблеми правового забезпечення публічно-приватного партнерства в інноваційній 
сфері [Текст] / А. М. Статівка, І. А. Шуміло // Економіка та право. – 2009. – № 2. – С. 11–16. 

22. Степанова О. В. Інституційні механізми розвитку державно-публічного партнерства в Україні 
[Електронний ресурс] / О. В. Степанова // Ефективна економіка. – 2012. – № 6. – Режим доступу до журн.: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&Z=1227. 

23. Чмир О. С. Державно-публічне партнерство у науково-технічній та інноваційній сфері: теоретичні 
засади і практичні проблеми впровадження в Україні [Текст] / О. С. Чмир, Ю. Ф. Шкворець, І. Ю. Єгоров // Наука 
та наукознавство. – 2012. – № 3. – С. 98–109. 

24. Лазар Ю. Інвестиційний механізм розвитку соціальної відповідальності на засадах державно-
публічного партнерства [Електронний ресурс] / Ю. Лазар // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – 
Вип. 2(9). – С. 75–88. – Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/ 2013/13lyvdpp.pdf. – 
Назва з екрану. 

25. Сімсон О. Е. Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сфері: монографія 
[Текст] / О. Е. Сімсон. – Харків: Право, 2013. – 448 с. 

26. Наукова та інноваційна діяльність (2000–2014 рр.) / Офіційний сайт Державної служби статистики 
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрану. 

27. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. збірник. – К.: Державна служба статистики 
України, 2015. – 256 с. 

 
Drachuk Yuriy 

Doctor of Economics, Professor, Leading Researcher, 
Department Issues of Perspective Development of Fuel-Energy Complex 

Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine 
Kyiv, Ukraine 

E-mail: tek1_iep@mail.ru 
Zaloznova Yuliya 

Ph.D., Senior Scientist,  
Deputy Director for Science and International Affairs 

Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine 
Kyiv, Ukraine 

E-mail: Zaloznova-yuliya@mail.ru 
Trushkina Natalia 

Master of Economics, Researcher, 
Department Issues of Perspective Development of Fuel-Energy Complex 

Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine 
Kyiv, Ukraine 

E-mail: nata_tru@ukr.net 
 

THE ISSUES OF ACTIVATION OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE COAL 
INDUSTRY IN UKRAINE ON THE BASIS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 

 
Abstract 

Introduction. The use of public and private partnerships is one of the most effective mechanisms to improve 
the innovative development in the current economic conditions of coal mining enterprises of Ukraine. It is revealed on 
the basis of analysis of scientific sources that search ways and mechanisms for determining the activation of 
innovative processes in the domestic coal industry on the basis of public and private partnership remains an urgent 
problem that needs to improve scientific research. 

Methods. The following methods are used to achieve this goal: statistical analysis, forecasting methods – 
autoregression model, an extrapolation of the trend and the average growth rate. 

Results. Analysis of sales and innovation of coal-mining enterprises of Ukraine is carried out. The 
coefficients of variation of the volume of investments into the development of the coal industry are intended from the 
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state budget and companies' own funds. Forecast of investment innovative development of the coal industry is 
developed. 

Discussion. Directions activation of innovative processes in the coal industry are defined on the basis of 
public and private partnership. In the future we plan to develop proposals for attracting investment structures to 
improve the efficiency of innovative activity of domestic coal producers. 

Keywords: coal industry, the process of innovation, investment, finance, public-private partnership, statistical 
analysis, forecasting. 
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Анотація 
Вступ. Сфера логістичного управління сучасних промислових підприємств  потребує пошуку нових 

методів та підходів до обґрунтування вибору логістичної стратегії як з позицій розробки стратегічних напрямів 
змін, адекватних трендам, що складаються у макросередовищі, так і з точки зору визначення внутрішніх 
можливостей реалізувати обрані напрями перетворень. 

Мета. Розвинути підхід до вибору логістичної стратегії підприємства на основі аналізу умов 
макросередовища та внутрішніх умов, які формують логістичний потенціал підприємства та обґрунтовують 
вибір з позиції визначення можливості ефективної реалізації обраної стратегії. 

Методи – абстрактно-логічний; системно-структурний; теоретичного узагальнення й порівняння, 
моделювання; графічний. 

Результати. Запропонована послідовність дій для вибору логістичної стратегії підприємства. 
Встановлено, що внутрішні умови ефективної реалізації будь-якої логістичної стратегії описуються змінами 
елементів логістичного потенціалу підприємства у певному напрямі. Для наочного уявлення змін використано 
ситуаційні профілі. Обґрунтовано поведінку елементів логістичного потенціалу для опису основних видів 
логістичних стратегій.  

Перспективи. Подальші дослідження мають бути організовані в напрямі визначення еквівалентних 
характеристик важливості (значущості) елементів логістичного потенціалу та витрат на їх формування. В 
кінцевому підсумку це дасть змогу планувати витрати на впровадження стратегічних змін. Для вирішення цієї 
задачі може бути використаний функціонально-вартісний аналіз. 

Ключові слова: логістична стратегія, логістичний потенціал, ситуаційний профіль, диверсифікація, 
спеціалізація, аутсорсинг, логістичні інновації. 

 
Вступ. Для сучасного промислового підприємства сфера логістичного управління охоплює 

широке коло питань – від поточного керівництва потоковими процесами до формування 
стратегічних рішень у сфері логістики. Логістична стратегія підприємства розглядається як 
функціональна, поряд з іншими стратегіями: технологічною, фінансовою, інноваційною, 
маркетинговою та ін. Водночас, логістика уособлює виробничо-обслуговуючий ресурс, наявність 
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якого визначає можливість і варіанти реалізації як базової, так і функціональних стратегій. З цих 
позицій логістична стратегія підприємства може розглядатися як ключова у портфелі стратегій його 
розвитку, а питання її вибору є важливим та актуальним. Виважена, обґрунтована по основних 
напрямах реалізації логістична стратегія здатна поліпшити не тільки показники ефективності 
логістичної діяльності, а й загалом сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні основи визначення сутності 
логістичної стратегії, класифікації її напрямів та видів, послідовності розробки та реалізації 
розглядаються у наукових працях, присвячених проблематиці логістичного менеджменту 
підприємств, як зарубіжними, так і вітчизняним науковцями. Серед них слід виділити Дибську В.В., 
Сергєєва В.І., Уотерса Д., Хендфілда Р., Крикавського Є.В., Ларіну Р.Р., Лепейко Т.І., Пономаренко 
В.С., Танькова К.М., Тридіда О.М. Водночас,недостатньо дослідженими залишаються питання 
обґрунтування вибору логістичної стратегії підприємства.  

Мета. У роботі поставлена мета розвинути підхід до вибору логістичної стратегії 
підприємства на основі аналізу умов макросередовища та визначення на цій підставі стратегічних 
напрямів змін, а також аналізу внутрішніх умов, які формують логістичний потенціал підприємства 
та обґрунтовують вибір з позиції визначення можливості ефективної реалізації обраної стратегії. 

Методологія дослідження. Методологія дослідження базується на використанні 
загальнонаукових та конкретно-предметних наукових методів, таких, як: абстрактно-логічний; 
системно-структурний; теоретичного узагальнення й порівняння, моделювання; графічний. 

Результати. За загальним підходом логістична стратегія – це сукупність певних видів 
логістичної діяльності та віднесених до них логістичних функцій (операцій), які визначають 
довгостроковий логістичний профіль підприємства [1]. 

Внутрішні умови формування логістичної стратегії для забезпечення її подальшої 
ефективної реалізації визначаються низкою чинників, які розглядаються як складові логістичного 
потенціалу підприємства. Відтак, в обґрунтуванні вибору логістичної стратегії визначальне значення 
має побудова довгострокового профілю-вектора змін елементів логістичного потенціалу та оцінка 
здатності підприємства реалізувати зміни.  

Поняття логістичного потенціалу підприємства та підходи до його оцінювання викладено у 
праці [2]. 

На рис. 1 представлено основні етапи у виборі логістичної стратегії, які розглядаються як 
окремі стадії процесу стратегічного управління логістичним потенціалом. Як видно зі схеми, на 
першому етапі здійснюється формулювання стратегічних цілей та вибір загального напряму 
стратегічних змін (розвиток, стабілізація, стагнація) в управлінні логістичним потенціалом 
підприємства з урахуванням умов загального та специфічного зовнішнього середовища. Загальне 
макросередовище визначає умови формування та реалізації складових логістичного потенціалу 
через необхідність врахування законодавчих та нормативних вимог до організації логістичної 
діяльності, досягнень техніки та напрямів концентрації технологічних зусиль в логістиці, тенденцій, 
які складаються на ринку вантажних перевезень, складської нерухомості тощо.  

Переважне значення при виборі напрямів стратегічних змін мають умови специфічного 
макросередовища, які визначаються: вимогами споживачів щодо місця, часу, кількості, якості 
поставленої продукції, її комплектності; можливостями конкурентів задовольнити висунуті вимоги 
споживачів; здатністю постачальників здійснювати матеріально-технічне забезпечення орієнтованої 
на визначені умови попиту виробничої діяльності підприємства тощо. 

Вибір стратегії здійснюється з урахуванням зазначених умов, а можливість її успішної 
реалізації залежить від можливостей підприємства змінювати елементи логістичного потенціалу (в 
напрямі скорочення, стабілізації або нарощення кожного з них). Фактично для того, щоб визначити 
внутрішні умови реалізації стратегії, необхідно змоделювати поведінку окремих елементів 
логістичного потенціалу. Для цього будують ситуаційний профіль – ламану лінію, за якою і 
визначають поведінку окремих потенціалів (локальні стратегії) в інтегрованій стратегії управління 
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підприємством [3, с.255; 4, с.262]. 
Ідея побудови такого профілю запозичена з топографії, де лінія, проведена за сукупністю 

точок на певній поверхні (місцевості), демонструє геометричне зображення (опис) цієї поверхні і 
називається топографічним профілем. 
 

 
 

Рис. 1. Послідовність дій з вибору логістичної стратегії підприємства* 
*Джерело: розроблено автором 
 
Слід зазначити, що підходи науковців до класифікації логістичних стратегій є досить 

різноманітними, іноді суперечливими [5, с.205; 6, с.242; 7; 8]. На нашу думку, визначаючи основні 
цілі логістичного управління на підприємстві, слід в якості напряму дій обрати чотири головні: 
мінімізація витрат, диверсифікація (продуктів, видів діяльності), спеціалізація, логістичні інновації. 
Слід зазначити, що для підприємства генеральна ціль одна – поліпшення якості обслуговування 
клієнтів, вона чітко простежується у всіх чотирьох розглянутих стратегіях, проте перша стратегія 
мінімізації витрат – це суто логістичний підхід, спрямований на пошук компромісу «знизити витрати, 
але при цьому не допустити погіршення обслуговування», три інші стратегії уособлюють засоби 
досягнення генеральної цілі – диверсифікація продукції (видів діяльності), спеціалізація (переважно 
на підставі логістичного аутсорсингу), логістичні інновації (у будь-яких їх формах).  

Отримати уявлення про напрями зміни елементів логістичного потенціалу дозволяють 

2. 

1. 
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ситуаційні профілі, побудовані на рис. 2. 
Вигляд ламаної лінії на рис. 2 при виборі стратегії мінімізації витрат визначається з 

урахуванням нижченаведених положень. 
Пріоритетне значення для досягнення цілей мінімізації витрат підприємства має нарощення 

потенціалу логістичного управління, що реалізується переважно на рівні середньої ланки 
управління підприємством і визначається здатністю менеджерів приймати обґрунтовані управлінські 
рішення з питань зміни функціонування окремих елементів логістичної системи підприємства 
відповідно до обраних напрямів стратегії. Фактично, ці зміни є наслідком необхідності реалізації 
заходів з мінімізації або усунення непродуктивних витрат ресурсів, організації переміщень за 
спрощеними схемами руху, отримання економії на масштабах виробництва і т. ін. Результатом 
прийняття таких рішень є розроблені поточні плани та графіки, які містять опис всіх видів 
логістичної діяльності та необхідних для цього ресурсів, потужностей. 
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Профіль стратегії диверсифікації 
Профіль стратегії спеціалізації 
Профіль стратегії логістичних інновацій 

 
Рис. 2. Ситуаційні профілі зміни елементів логістичного потенціалу,  

побудовані для вибору логістичної стратегії* 
* Джерело: розроблено автором 

 
Не менш важливе значення для досягнення цілей мінімізації витрат має організаційний 

потенціал, збільшення якого у формі реалізації організаційних змін (об’єднання посад, зміна 
функціональних обов’язків, розподіл влади і повноважень тощо) здатне забезпечити ефективне 
функціонування системи логістичного управління майже за відсутності витрат на проведення 
заходів. Проте, окремі організаційні зміни можуть мати й більш глобальні наслідки. Наприклад, 
реорганізація, в результаті якої підприємство виводить непрофільні види діяльності в аутсорсинг. 
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Можна передбачити, що в контексті вищеописаних положень пріоритетне значення має 
нарощення потенціалу управлінських інновацій. Проте, їх впровадження на підприємстві, як 
правило, супроводжується значними витратами, пов’язаними з розробкою та впровадженням нових 
інформаційних управлінських систем, придбанням, встановленням та обслуговуванням програмних 
продуктів. Тому, напрям змін даного елементу логістичного потенціалу визначається 
співвідношенням «користь – витрати» і за умов переважання витрат та значних термінів їх окупності 
має бути обрана політика принаймні не погіршення поточного рівня технічного, інформаційного 
забезпечення управління із дотриманням умов своєчасного оновлення використовуваних 
програмних модулів та систем. Ті ж самі судження стосуються й умов зміни трансферного 
потенціалу. 

Потенціал логістичної інфраструктури має забезпечити можливість проходження логістичних 
потоків з максимальною швидкістю при дотриманні на високому рівні всіх визначальних параметрів 
(якість, комплектність, сортність). Фактично мова йде про забезпечення належного рівня 
логістичного сервісу, який виступає обмеженням наміру тотальної економії коштів. Відтак 
зменшення потенціалу логістичної інфраструктури представляється недопустимим, в той час як і 
його збільшення суперечить самій ідеї зменшення витрат. В окремих випадках можуть бути 
знайдені низьковитратні способи підвищення ефективності використання об’єктів логістичної 
інфраструктури: пряма доставка товарів споживачам (без складування), використання складів 
загального користування, здійснення логістичної технології «точно в строк», оптимізація дислокації 
об’єктів логістичної інфраструктури. Як окрема ситуація може розглядатися прагнення досягти 
економії завдяки ефекту масштабу. В результаті, для збільшення обсягу виробленої продукції 
знадобиться більша площа складів, зростуть потреби в її транспортуванні. Проте в загальному 
випадку раціональним напрямом змін є стабілізація даного елементу, що підвищує вимоги до 
оптимізації складу об’єктів логістичної інфраструктури із забезпеченням більш продуктивної їх 
роботи. 

Визначаючи пріоритет споживача та враховуючи орієнтацію виробництва на задоволення 
його вимог, не можна недооцінювати роль безпосередніх виконавців логістичних функцій та 
операцій. Намір скоротити непродуктивні витрати може бути реалізований, коли на рівні робочого 
місця втілюються засади наукової організації праці (економічні, технічні, інженерні, організаційні, 
психофізіологічні заходи, спрямовані на підвищення ефективності праці). Як правило, такі заходи 
здатні покращити кількісні (швидкість, обсяг) та якісні параметри товарних потоків лише при значних 
початкових витратах на механізацію та автоматизацію операцій. Безвитратні поліпшувальні заходи, 
наприклад, пов’язані з раціональною організацією робочого місця (забезпеченням зручного доступу 
до матеріалів, інструментів, обладнання тощо), як правило, не дають значного ефекту. Тому в 
сфері логістики стабілізація розглядається як допустимий напрям змін потенціалу технологічного 
персоналу для реалізації стратегії мінімізації витрат. 

Останні два елементи в таблиці на рис. 2 за визначенням не відповідають цілям стратегії, 
що розглядається, тому доцільним є скорочення інноваційних заходів і програм та певне зниження 
маркетингової активності підприємства, перш за все, в сфері тих досліджень (ринку, його 
кон’юнктури тощо), які супроводжуються значними витратами. 

Логістична стратегія диференціації відноситься до групи стратегій зростання. Мета даної 
стратегії – забезпечити високу якість обслуговування споживачів шляхом розширення переліку 
найменувань продуктів та послуг. 

Особливості поведінки елементів логістичного потенціалу при виборі логістичної стратегії 
диверсифікації зводяться до таких положень: 

- визначальне значення мають два елементи, які констатують сутність даної стратегії, – 
потенціал продуктових і технологічних інновацій в логістиці та потенціал маркетингових досліджень. 
Дані елементи дозволяють реалізувати цілі диверсифікації, в першому випадку завдяки реалізації 
можливості оновлення асортименту товарів (послуг), в другому – переважно через реалізацію 
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можливості визначення обсягів виробництва нових асортиментних позицій та способів їх 
просування на ринку. Тому нарощення зазначених двох видів потенціалів має бути визначено як 
пріоритетний напрям змін; 

- для досягнення цілей диверсифікації не менш важливим є організаційно-управлінський 
потенціал. Реалізація нових напрямів діяльності підприємства (в частині виробництва нових 
продуктів, надання нових видів логістичних послуг або їх покращення) може вимагати суттєвих змін 
в організаційній структурі. Як правило, виникає необхідність виокремлення в діючій структурі 
підрозділів, які будуть займатися реалізацією повномасштабних проектів виробництва та 
просування на ринок нових продуктів, послуг. Таку можливість дають проектно-орієнтовані та 
матричні структури управління. Внаслідок організаційних перетворень може змінюватися коло 
функцій та задач керівників логістичних підрозділів всіх рівнів, об’єктивно виникає необхідність 
підвищення їх кваліфікації; 

- як необхідна умова успішної реалізації реорганізаційних процедур на підприємстві 
розглядаються управлінські інновації. Вони можуть бути реалізовані у формі розробки нових 
нормативних положень, інструкцій з регулювання діяльності підприємства, створення системи 
управління якістю логістичного сервісу, впровадження систем професійної підготовки персоналу 
тощо. Отже, бажаним напрямом змін при виборі стратегії диверсифікації є нарощення потенціалу 
управлінських інновацій; 

- для реалізації задуму розширення сфери впливу підприємства на ринку (за рахунок нових 
продуктів, послуг) бажаним є залучення найкращого досвіду впровадження технологічних, 
організаційних, управлінських змін. В якості способу залучення або обміну знаннями, досвідом може 
бути використаний зовнішній партнерський бенчмаркінг, який одночасно може розглядатися і як 
маркетингова інновація і як форма некомерційного трансферу;  

- на стабільному рівні слід підтримувати потенціал логістичної інфраструктури та потенціал 
технологічного персоналу. На відміну від попередньо розглянутих елементів, вони не мають 
інноваційних або інтеграційних властивостей, проте створюють необхідні умови для забезпечення 
стабільного протікання поліпшених технологічних, постачальницько-збутових процесів, сервісного 
обслуговування тощо.  

Фокус логістичної стратегії може бути націлений на зосередження підприємства на основних 
видах діяльності (ключові компетенції), і відповідно передачі частини непрофільних функцій чи 
операцій логістичним провайдерам на ринку (аутсорсерам). В тому випадку, якщо підприємство не 
до кінця використало існуючі можливості в межах існуючого ринку (товару) і може отримати 
додаткові вигоди та розвиток за рахунок удосконалення окремих бізнес-операцій в межах діяльності 
свого напряму (ринку, товару), дана стратегія може визначатися як стратегія логістичного 
аутсорсингу, тобто організаційна технологія, яка дозволяє розподілити ринкові ризики, отримати 
доступ до сучасної техніки та технології при незмінній величині витрат, знизити потребу в 
інвестиціях у непрофільні напрями діяльності підприємства, досягти економії у витратах на 
персонал, реалізувати схеми гнучкого управління бізнесом, знизити логістичні витрати тощо.  

Визначаючи характерні риси стратегії логістичного аутсорсингу, передбачають, що її 
вбудова у загальну корпоративну стратегію головним чином здійснюється через зміну структури 
підприємства [7; 9]. Тому першочергове значення при формуванні даної стратегії має 
організаційний потенціал та потенціал управлінського логістичного персоналу, який здатний 
забезпечити проектування нової структури управління та ефективну реалізацію організаційних 
перетворень. Оскільки зміни в даному випадку передбачають створення організаційної структури 
управління взаємодією замовника та аутсорсера, то зростання організаційно-управлінського 
логістичного потенціалу досягається завдяки внесенню коригувань як у власну, так і в окремих 
випадках сторонню організаційну структуру аутсорсера через створення (скорочення) підрозділів, 
визначення керівних посад і осіб, ротації підрозділів, створення і коригування посадових інструкцій, 
опис бізнес-процесів нового логістичного ланцюга.  
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У сферу стратегічних рішень управлінського логістичного персоналу потрапляють питання 
визначення вимог до аутсорсера, аналіз ринку та ідентифікація можливих постачальників послуг, 
оцінка відібраних постачальників відповідно до вимог, що висуваються, ранжування і відбір 
аутсорсера [10]. 

Задача створення організаційної структури управління взаємодією підприємства-замовника 
та аутсорсера може бути найефективніше вирішена за умови використання найкращого досвіду 
побудови таких відносин, впровадження сучасних методів управління ними. В цілому необхідність 
нарощення потенціалу управлінських інновацій обґрунтовується з тих самих позицій, що й в 
попередньо розглянутій логістичній стратегії диверсифікації. 

Для даної стратегії характерний протилежний напрям змін такого елементу інноваційного 
потенціалу як трансферний потенціал. Його зниження виявляється цілком допустимим, оскільки 
логістичний аутсорсинг у формі користування послугами логістичних провайдерів передбачає 
одночасне отримання (користування) професійних знань, досвіду, сучасних технологій з боку 
виконавця логістичних операцій.  

Стосовно потенціалу технологічного персоналу та логістичної інфраструктури, на перший 
погляд може скластися враження про зменшення ролі цих елементів при формуванні загального 
рівня логістичного потенціалу за умови реалізації стратегії логістичного аутсорсингу. Насправді 
вивільнення частини основних фондів та/або персоналу призводить до зменшення кількісного 
ресурсного навантаження на підприємство, однак в жодному разі не знижуються вимоги до якості 
персоналу, який залишився задіяним у виконанні логістичних функцій та операцій (рівень 
професійної придатності, навички, вміння, досвід роботи та ін.), та об’єктів основних виробничих 
фондів логістичного призначення (ступінь їх придатності, темпи оновлення, своєчасність 
проведення капітальних та поточних ремонтів тощо). Отже, при виборі форми ламаної ситуаційного 
профілю доцільно виходити з необхідності утримання даних елементів формування логістичного 
потенціалу на стабільному рівні.   

Потенціал продуктових та технологічних інновацій у разі спеціалізації підприємства на 
основній діяльності, пов’язаної з виробництвом та реалізацією продукції або окремих її видів, не 
виключає, а з більшою ймовірністю передбачає можливість удосконалення або оновлення 
технологій (виробничих, збутових) або безпосередньо продукції (її внутрішніх споживчих 
властивостей або зовнішнього вигляду). Сама мета спеціалізації в стратегічному аспекті логістики 
має виходити з намірів підвищення якості обслуговування споживача, тому всі заходи, пов’язані з 
покращенням продуктів або процесів, є обов’язковою умовою успішної реалізації даного виду 
стратегічних змін.  

В довгостроковому періоді стратегія фокусування уваги на тих сферах діяльності, по яких 
підприємство вже утримує доволі міцні позиції на ринку, не виключає необхідності здійснення 
маркетингових досліджень тенденцій змін ринку, його сегментів і окремих учасників та інститутів 
(споживачів, конкурентів, державних органів), які можуть чинити вплив на стан підприємства або 
його продуктів на ринку. Тому стратегічно виправданим є здійснення маркетингових досліджень на 
постійній основі та високому професійному рівні. 

Стратегія логістичних інновацій виходить з необхідності забезпечення в умовах 
максимальної невизначеності результату діяльності підприємства при формуванні необхідних 
логістичних інноваційних технологій для підтримки нового товару на всіх етапах його життєвого 
циклу, визначення ринків постачальників ресурсів, забезпечення очікуваного споживачами рівня 
сервісу. Реалізація даної стратегії вимагає складного поєднання виробничої та логістичної 
діяльності, тому її вибір неодмінно супроводжується встановленням посилених вимог щодо 
максимальної інтеграції даної стратегії у загальну корпоративну стратегію підприємства.  

При розробці стратегії логістичних інновацій слід очікувати таких змін у поведінці елементів 
логістичного потенціалу: 

- зростання управлінського потенціалу. Визначений напрям змін обумовлюються тим, що у 
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разі опанування нових видів технологій або продуктів, які призведуть до необхідності змін у 
здійсненні логістичних операцій, підвищуються вимоги до організації логістичного управління на 
підприємстві на всіх його рівнях (розробка та контроль за дотриманням  нових стандартів якості, 
нових систем контролю стану запасів, планування обсягу складування та перевезень нових видів 
продукції, розробка нових стандартів обслуговування, вибір постачальників та раціоналізація 
транспортних маршрутів тощо). У разі якщо об’єктом нововведень є безпосередньо нові методи 
управління, то їх адаптація до сучасних умов функціонування підприємства вимагатиме найвищого 
рівня професіоналізму та віддачі керівного складу логістичного персоналу; 

- стабілізація організаційного потенціалу. Авторська позиція у встановленні поведінки 
даного елементу логістичного потенціалу обґрунтовується тим, що типові логістичні інновації у 
вигляді досягнень науково-технічного прогресу відносно удосконалення і модернізації транспортних 
засобів, складських та підйомно-транспортних механізмів, пакувального і фасувального 
обладнання, нових видів пакувальних матеріалів, як правило, не призводять до суттєвих змін в 
організаційній структурі підприємства, відносинах влади, лініях підпорядкування та 
відповідальності. Якщо мова йде про глобальну організаційно-управлінську інновацію, наприклад 
таку, як логістизація підприємства у формі проектування та організації логістичної системи, то в 
даному випадку необхідно передбачити необхідність організаційних змін і відповідно зростаючу 
роль організаційного потенціалу для реалізації таких нововведень; 

- нарощення потенціалу управлінських інновацій. Оскільки стратегія, що розглядається, 
передбачає пріоритетний напрям інноваційних змін для підприємства, то управлінські інновації 
розглядаються як одна з можливих їх форм. За умови вибору такого напряму логістичних 
нововведень підвищуються вимоги й до формування трансферного потенціалу, який в даному 
випадку розглядається як спосіб пришвидшення досягнення цілей інноваційної діяльності; 

- нарощення потенціалу логістичної інфраструктури. Даний елемент логістичного потенціалу 
характеризує можливості певних служб і господарств підприємства забезпечувати умови для 
ефективного виконання логістичних функцій та операцій, тому у разі реалізації інноваційної 
логістичної стратегії вимоги до формування цих умов суттєво підвищуються. В  більшості випадків 
придбання нових технологій вимагає оновлення або модернізації використовуваної техніки. 
Наприклад, якщо право на використання нової технології здійснення логістичної операції 
підприємство отримає на підставі укладення ліцензійної угоди, то її умови додатково можуть 
передбачати поставку комплектного обладнання (супутня ліцензія). Оскільки купівля ліцензій поряд 
з передачею технологічних досягнень на основі лізингу та обміном науково-технічними 
результатами на базі створення спільних підприємств є основною формою здійснення трансферу 
технологічних інновацій, то даний приклад підтверджує необхідність нарощення трансферного 
потенціалу; 

- стабілізація технологічного логістичного персоналу. При визначенні напряму змін даного 
елементу логістичного потенціалу пропонується виходити з того, що технологічні удосконалення, які 
мають місце у логістичній діяльності підприємства покликані спростити операції, виконувані 
технологічним персоналом, шляхом їх часткової або повної автоматизації, роботизації та ін. Якщо 
керування новими пристроями, обладнанням, механізмами потребує нових знань та вмінь з боку 
персоналу, то як правило, постачальником обладнання організується відповідне нетривале 
навчання. Така діяльність може бути запланована заздалегідь і включена у поточні плани 
підвищення кваліфікації кадрів підприємства, тому результат навчання у вигляді підвищення 
ефективності управління матеріальним потоком розглядається як отриманий на основі організації 
роботи персоналу на стабільній, плановій основі. Дана умова є нижньою, граничною. Як можливий 
напрям змін розглядається нарощення потенціалу технологічного логістичного персоналу; 

- підвищення потенціалу продуктових та технологічних інновацій. Зазначений вектор змін 
даного елементу логістичного потенціалу у разі вибору інноваційної стратегії є єдино можливим, що 
слідує з його назви та змісту; 
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- стабілізація потенціалу маркетингових досліджень. В даному випадку стабілізація 
розглядається не як стримання розвитку маркетингової діяльності на підприємстві, а як достатній 
рівень виконання вже налагодженої раніше роботи маркетингової служби з тим, щоб забезпечити 
якісне обслуговування клієнтів. Фактично використання нових транспортних, складських, 
пакувальних, маркувальних технологій само по собі принципово не змінює складу покупців, їх 
географічного розташування, вимог та уподобань для того, щоб підвищились вимоги до організації 
маркетингових досліджень. Хоча в тому випадку, якщо логістичні інновації вторинні, тобто 
визначаються необхідністю забезпечити умови просування, зберігання, пакування нових видів 
продукції на підприємстві, то в цьому ланцюжку нарощення потенціалу маркетингових досліджень 
може розглядатися як необхідна умова забезпечення ефективної комерціалізації нововведення.  

Отже, проведене дослідження показує, що в якості можливих відхилень від встановленої 
лінії поведінки (форми ситуаційного профілю) визначаються зміни багатьох елементів логістичного 
потенціалу в бік покращення (стабілізація замість зменшення, нарощення замість стабілізації). 
Розширення діапазону змін дозволяє більш коректно визначити умови ефективної реалізації 
обраної стратегії.  

Як видно зі схеми на рис. 1, у разі, якщо підприємство має обмежені можливості щодо 
збільшення або підтримання на стабільному рівні окремих елементів потенціалу, керівництво має 
обрати іншу стратегію, відповідну наявним можливостям.  

Формування обраної стратегії передбачає визначення всіх елементів логістичного 
потенціалу на заданому рівні або у заданому напрямі змін. Для цього складаються стратегічні плани 
та програми здійснення змін. Реалізація стратегії забезпечується використанням сформованих 
потенційних можливостей для одержання запланованих результатів. Цей процес здійснюється 
відповідно до стратегічних планів і програм та їх деталізованих по окремих періодах складових. 
Фактично на цьому етапі реалізується оперативне управління логістичною діяльністю підприємства. 

Висновки і перспективи. Обґрунтування вибору логістичної стратегії розглядається як 
окремий етап  процесу стратегічного управління логістичним потенціалом підприємства і 
обов’язково має доповнюватись розробкою аналітичного інструментарію на прикладній стадії оцінки 
здатності підприємства сформувати умови для забезпечення ефективної реалізації стратегії, який 
дозволить отримати еквівалентні характеристики важливості (значущості) елементів логістичного 
потенціалу та витрат на їх формування. Фактично це дасть змогу планувати витрати на 
впровадження стратегічних змін. Для вирішення цієї задачі може бути використаний такий 
інструмент, як функціонально-вартісний аналіз. 
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Abstract 

Introduction. The sphere of modern industrial enterprise’s logistic management needs to find the new 
methods and approaches to clarifying of logistic strategy choice from the positions of working out of the strategic 
directions changes, which are adequate to the macroenvironment trends. As well we need to identify internal 
conditions to implement the chosen direction of the change.  

Purpose. The aim is to develop an approach to a choice of enterprise’s logistic strategy which based on the 
external and internal conditions analysis.  These conditions form the logistic potential and substantiate the choice from 
the point of identifying the possibilities of effective strategy implementation. 

Methods. The research methodology is based on the general scientific and subject-specific research 
methods, such as abstract and logical, system and structural, theoretic generalization and comparison, modeling, 
graphic. 

Results. The sequence of the activities for logistic strategy choice is proposed. It has been determined that 
internal conditions are described under the changes of enterprise logistic potential elements in a certain direction for 
effective implementation of any logistic strategy. To make changes visualized the situational profiles have been used. 
The behavior of the logistic potential is substantiated for basic logistic strategies description. 

Discussion. Further research should be organized in the area of the characterization logistic potential 
elements impotence and costs for their formation. And finally, it will be possible to plan costs of strategic change 
implementation. Functional and cost analysis might be used as a solution to this task.  

Keywords: logistic strategy, logistic potential, situational profile, diversification, specialization, outsourcing, 
logistic innovations. 
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Анотація 

Вступ. Обрання правильної дієвої макроекономічної політики на початковому етапі ринкових 
перетворень є важливою основою подальших трансформацій у цьому напрямі. 

Методи. Теоретичну методологічну та інформаційну основу проведених досліджень склали наукові 
праці вітчизняних та зарубіжних учених з питань аналізу інфляційних процесів у трансформаційних 
економіках, офіційні статистичні матеріали Державного комітету статистики України, звіти НБУ, та 
Центрального банку Угорщини. 

Результати. Досліджено інфляційний процес у країнах з трансформаційною економікою на прикладі 
Угорщини. Проведено аналіз макроекономічної ситуації Угорщини. Обґрунтовано заходи подальшого 
використання угорського досвіду Україною. Особливу увагу приділено вдосконаленню нормативно-правової 
бази для підготовки до впровадження режиму таргетування інфляції. 

Перспективи. Результати дослідження можуть бути використані державними органами, що 
професійно здійснюють регулювання цін, Міністерством фінансів, Державними статистичними органами. 

Ключові слова: таргетування інфляції, процентна ставка, монетарна політика, пропозиція 
грошей, індекс споживчих цін. 

 
Вступ. Подолання інфляції є однією з найважливіших проблем трансформаційних економік. 

Хоча інфляційний процес має багато спільних ознак у країнах з трансформаційною економікою, але 
у кожній з них він протікав по-різному. Цей процес багато в чому залежав від ринкових реформ, які 
проводилися у певній державі з трансформаційною економікою.  

Обрання правильної дієвої макроекономічної політики на початковому етапі ринкових 
перетворень є важливою основою подальших трансформацій у цьому напрямі. Вибір і зміна 
(відповідно до змін в економіці) жорсткої чи м’якої фіскальної і монетарної політики залежить від 
рішень певної країни з трансформаційною економікою.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами інфляції у свій час займалися такі 
вчені: Дж. Локк, Дж. Лоу, Ж. Б. Сей, А. Сміт, Д. Рікардо, Г. Торнтон, Дж. С. Міль, Р. Оуен, Є. Бем-
Баверк, К. Віксель, Г. Касель, У. Мітчел, Н. Тургенєв, Л. Радищев, К. Джевонс, А. Маршал, 
                                                           

* Науковий керівник Башнянин Г. І. – д.е.н., професор 
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Дж. М. Кейнс, Дж. Р. Гікс, Д. Робінсон, Дж. Мід, М. Фрідман, Дж. Філіпс, Е. Фелпс, Дж. Тобін, 
Л. Валерас, Р. Лукас та А. Лейонхуфвуд. 

Серед український вчених можна виділити праці А. Гальчинського, В. Геєця, О. Мельника, 
М. Савлука. В умовах ринкової трансформації інфляцію аналізували: Я. Корнаї, О. Тимченко, 
С. Фішер. Однак, у більшості наукових досліджень мало уваги приділено розробці практичних 
рекомендацій щодо досліджуваної у статті теми. Усе це свідчить про актуальність даного 
дослідження в науковому і практичному аспектах. 

Мета. Метою дослідження є аналіз державної політики регулювання інфляційних процесів у 
трансформаційних економіках на прикладі Угорщини, та, на основі дослідження, надання 
рекомендацій щодо покращення макроекономічної ситуації в Україні. 

Методологія дослідження. Теоретичну методологічну та інформаційну основу проведених 
досліджень склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з питань аналізу інфляційних 
процесів у трансформаційних економіках, офіційні статистичні матеріали Державного комітету 
статистики України, звіти НБУ та Центрального Банку Угорщини. З метою забезпечення 
достовірності та обґрунтованості одержаних результатів дослідження, для вирішення поставлених 
завдань використовувались такі методи: індукції та дедукції – при проведенні теоретичних 
узагальнень, формулювання висновків; метод аналогій – при порівнянні закордонного досвіду 
подолання інфляції; економіко-статистичний метод – при аналізі макроекономічної політики Польщі; 
ретроспективний аналіз, за допомогою якого визначено сутність та причини виникнення інфляції; 
методи системного аналізу та узагальнення. 

Результати. Країни Центрально-Східної Європи (ЦСЄ) не мають єдиної моделі 
трансформаційного процесу. У цих країнах використовувалися еволюційні підходи (Угорщина), або 
стратегії, побудовані на основі “шокової терапії” (польська модель), але можна виділити також і 
спільні риси серед цих держав. Характерною особливістю країн ЦСЄ, навіть тих, які 
використовували найбільш радикальні перетворення, є еволюційність змін. 

Загалом інфляційний процес у трансформаційних економіках можна поділити на чотири 
періоди:  

− перший період (1989/1990–1992) характеризувався високим рівнем інфляції. Країни, які 
мали кращі макроекономічні стартові умови (Чехія, Словаччина) або які швидше розпочали ринкові 
реформи (Угорщина), досягли позитивних макроекономічних результатів у короткостроковому 
періоді, а в країнах із значними макроекономічними дисбалансами спостерігався значний рівень 
інфляції (Польща); 

− у другий період (1992–1998) завдяки успішним стабілізаційним заходам, інфляція 
зменшилася з помірного (Чехія, Словаччина) або високого (Естонія, Латвія, Литва, Словенія) до 
нижчого рівня завдяки антиінфляційній політиці, жорсткій монетарній політиці та фіксованому 
обмінному курсу; 

− третій період (1998–2000) характеризувався впливом зовнішніх шоків (Азійська криза) на 
внутрішню економічну ситуацію; 

− четвертий період (2001–2016) характеризується зменшенням інфляції нижче 10% [10, с. 1–
3]. 

Країни ЦСЄ орієнтувалися на створення західного типу центрального банку. В даному 
випадку, особливістю перехідного періоду для банків є те, що дії центрального банку впливають на 
економіку із значним лагом. Існує негативний зв’язок між інфляцією та лібералізацією. Також існує 
негативний зв’язок між зростанням незалежності центрального банку та інфляцією [7, с. 237–264]. 

Угорщина, на відміну від України, відкрито обрала курс на інтеграцію у європейські 
економічні структури. Така позиція стала гарантією для надання їй грошової та інвестиційної 
допомоги для реструктуризації економіки: за 1,5–2 роки 20–42 млрд дол. Таку підтримку було 
надано насамперед Польщі, Угорщині, Чехії. 
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Крім того, в Угорщині зосередились на розв’язанні таких проблем: 
− розроблення програм переходу до ринку; 
− створення передумов для розвитку приватного сектору; 
− зведення до мінімуму втручання держави в ціноутворення; 
− запровадження часткової конвертованості валюти, фінансування дефіцитів бюджетів за 

рахунок випуску облігацій державних позик; 
− формування товарних ринків, ринків капіталів і цінних паперів, валютно-фінансових та 

банківсько-кредитних систем, товарно-грошових бірж, аукціонів. 
У період 1990–2016 рр. більшість країн ЦСЄ домоглися помітних успіхів у стабілізації 

економіки. Процес стабілізації у цих країнах мав такі спільні риси: стабілізація обмінного курсу; 
швидкий спад високої інфляції; різке скорочення державного дефіциту; припинення швидкого 
зростання грошової маси. 

В економічно розвинутих країнах одним з головних елементів політики з досягнення 
інфляційних цілей є ефективна система зв’язку з громадськістю, через яку здійснюється вплив 
насамперед на інфляційні очікування суб’єктів господарювання. Важливими є напрями 
використання грошової маси, які визначають відповідні пропорції між споживанням на 
заощадженням, і здійснюють тиск на ціни. 

Уряд повинен широко використовувати ринкові інструменти, і обмежувати застосування 
адміністративних важелів. Тільки за таких умов можна забезпечити довгострокову цінову 
стабільність. 

НБУ повинен надавати громадськості прості, короткі і чіткі пояснення щодо грошово-
кредитної політики, а також визначати пріоритетність цілей. Ціллю стратегії комунікації є досягнення 
кращого розуміння громадськістю грошово-кредитної та курсової політики. Це сприяє покращенню 
довіри до політики НБУ та підвищенню її ефективності. Сьогодні НБУ не має системної стратегії 
комунікації, і повідомляє про цілі та заходи короткострокової грошово-кредитної політики, проте 
чітко не оголошує середньо- та довгострокові цілі, а тільки щорічно публікує звіт про свою діяльність 
щодо Основних засад грошово-кредитної політики, а перспективи довгострокових монетарних 
стратегій не обговорюються з представниками широкого кола громадськості. Для підвищення 
прозорості потрібно використовувати різні канали комунікації, оскільки лише шляхом успішного 
впливу на очікування та вживання відповідних заходів центральний банк може зміцнити довіру до 
себе та підтримати свою реальну незалежність [8, с. 1–12]. 

Окрім встановлення інфляційної цілі, система таргетування інфляції передбачає: 
− розробку якісної методології для здійснення прогнозу інфляції [7, с. 237–264]; 
− функціонування режиму керованого плаваючого валютного курсу; 
− високий розвиток фінансових ринків, здатних ефективно використовувати інструменти 

грошово-кредитної політики та їх вплив на економічний розвиток [6, с. 1–21]; 
− публічне проголошення урядом і центральним банком реалістичної і прозорої стратегії 

середньострокової цінової стабільності та проміжної цілі щодо інфляції на період достатній для 
того, щоб зміни у монетарній політиці встигли впливати на рівень інфляції; 

− чітку і комплексну систему комунікацій центрального банку з усіма макроекономічними 
агентами для підтримання довіри до монетарної політики; 

− чітку стратегічну визначеність щодо того, як монетарна політика, шляхом зміни відсоткової 
ставки, може доводити рівень інфляції до рівня цільового показника [5, с. 1–35]; 

− посилення підзвітності центрального банку перед суспільством; 
− створення досконалої системи економічного аналізу та прогнозування; 
− існування чітких правил та процедур, за якими повинен діяти центральний банк, 

абсолютно незалежно обираючи інструменти монетарної політики [9, c. 1–3]; 
− законодавчого затвердження узгодженого усіма зацікавленими сторонами рівня інфляції 
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на довгостроковий період. А коли фактично досягнутий рівень інфляції відрізняється від 
запланованого, потрібно пояснювати ситуацію щодо такого відхилення, а також скільки часу 
потрібно для досягнення затвердженої динаміки інфляції. 

Висновки і перспективи. Отже, інфляційний процес у досліджуваних країнах з 
трансформаційною економікою проходив по різному, залежно від макроекономічної ситуації кожної 
з країн. Отож, на сучасному етапі розвитку ринкової економіки, можна використовувати досвід цих 
країн не тільки в Україні, але й в інших державах з трансформаційною економікою. 

Сьогодні НБУ не має системної стратегії комунікації, і повідомляє про цілі та заходи 
короткострокової грошово-кредитної політики, проте чітко не оголошує середньо- та довгострокові 
цілі, а тільки щорічно публікує звіт про свою діяльність щодо Основних засад грошово-кредитної 
політики, а перспективи довгострокових монетарних стратегій не обговорюються з представниками 
широкого кола громадськості. Для підвищення прозорості потрібно використовувати різні канали 
комунікації, оскільки лише шляхом успішного впливу на очікування та вживання відповідних заходів 
центральний банк може зміцнити довіру до себе та підтримати свою реальну незалежність. НБУ 
повинен надавати громадськості прості, короткі і чіткі пояснення щодо грошово-кредитної політики, 
а також визначати пріоритетність цілей. Ціллю стратегії комунікації є досягнення кращого розуміння 
громадськістю грошово-кредитної та курсової політики. Це сприяє покращенню довіри до політики 
НБУ та підвищенню її ефективності. Уряд повинен широко використовувати ринкові інструменти, і 
обмежувати застосування адміністративних важелів. Тільки за таких умов можна забезпечити 
довгострокову цінову стабільність. 
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Abstract 
Introduction. Choosing the correct effective macroeconomic policies in the initial stage of market reforms is 

an important foundation for further transformation in this direction. 
Methods. The works of domestic and foreign scholars on the analysis of inflation in transition economies, 

official statistical data of the State Statistics Committee of Ukraine, reports the NBU and Central Bank of Hungary 
made the theoretical and methodological base of scientific researches. 

Results. The inflationary process in transition economies on the case of Hungary is investigated in the 
article. The macroeconomic situation in Hungary is analyzed. Reasonable steps further using of the Hungarian 
experience for Ukraine are founded. Particular attention to the normative acts improvement in preparation for the 
introduction of inflation targeting regime is given. 

Discussion. The results of this study can be used by professionally regulating prices public authorities, such 
as the Ministry of Finance, the state statistical agencies. 

Keywords: inflation targeting, exchange rate, fiscal policy, inflationary expectations, interest rate, monetary 
policy, money supply, consumer price index, price support. 
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СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ 

ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА 
 

Анотація 
Вступ. У сучасних умовах фінансовий сектор виступає в якості складової національної економіки, 

яка забезпечує її стабільний розвиток шляхом координації фінансових потоків. Незважаючи на значні 
здобутки в аналізі особливостей функціонування фінансового сектора, дотепер не уніфіковано підходи до 
трактування сутності фінансового сектора та його позиції в теорії та практиці фінансів. 

Мета. Метою статті є наукове обґрунтування сутності та пріоритетних напрямів 
функціонування фінансового сектора у коротко- та середньостроковій перспективі. 

Методи. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові та спеціальні методи 
наукового пізнання: абстрактно-логічний (при розкритті сутності фінансового сектора, при узагальненні 
та формулюванні висновків); синтезу і системного аналізу (для обґрунтування сутнісних характеристик 
фінансового сектора та стратегії його розвитку); системного аналізу та теоретичного узагальнення 
(для удосконалення методики оцінки рівня та окреслення інституціональних передумов розвитку 
фінансового сектора національної економіки); логічного узагальнення (для обґрунтування підходів та 
пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування фінансового сектора). 

Результати. За результатами проведеного дослідження систематизовано домінуючі напрями 
дослідження сутності дефініції «фінансовий сектор». Окреслено шляхи та напрями перспективного 
розвитку імплементації заходів макропруденційного характеру у фінансовий сектор національної економіки.  

Перспективи. Вбачаються у формуванні стратегії розвитку фінансового сектора із 
імплементацією заходів регуляторного впливу, з метою забезпечення його стійкого розвитку.  

Ключові слова: фінансовий сектор, економіка, фінансові корпорації, фінансова система, фінансові 
посередники. 

 
Вступ. Питання сутності, стійкості та ефективності функціонування фінансового сектора 

набувають дедалі більшої актуальності. Існує нагальна потреба в комплексних дослідженнях щодо 
уніфікації підходів до трактування дефініції «фінансовий сектор», імплементації механізму його 
стабільного й ефективного розвитку, в контексті забезпечення національної економіки фінансовими 
ресурсами та їх ефективного використання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню особливостей функціонування 
фінансового сектора, як складової національної економіки, присвячені праці вітчизняних науковців, 
зокрема: проф. Коваленко В. В., проф. Коваленко Ю. М., проф. Міщенка В. І., проф. Міщенко С. В., 
проф. Науменкової С. В., проф. Школьник І. О. та ін. Незважаючи на значні здобутки в аналізі 
особливостей функціонування фінансового сектора, дотепер не узагальнено підходи до визначення 
сутності фінансового сектора та його значення в теорії та практиці фінансів. 

Мета. Метою статті виступає наукове обґрунтування сутності та пріоритетних напрямів 
функціонування фінансового сектора у коротко- та середньостроковій перспективі. 

Методологія дослідження. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові та 
спеціальні методи наукового пізнання: абстрактно-логічний (при розкритті сутності фінансового 
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сектора, при узагальненні та формулюванні висновків); синтезу і системного аналізу (для 
обґрунтування сутнісних характеристик фінансового сектора та стратегії його розвитку); системного 
аналізу та теоретичного узагальнення (для удосконалення методики оцінки рівня та окреслення 
інституціональних передумов розвитку фінансового сектора національної економіки); логічного 
узагальнення (для обґрунтування підходів та пропозицій щодо підвищення ефективності 
функціонування фінансового сектора). Інформаційну основу дослідження становлять праці 
вітчизняних зарубіжних науковців із питань фінансів, фінансових ринків, державного регулювання у 
галузі фінансів, законодавчі та нормативно-правові акти України та ін. 

Результати. Фінансовий сектор – це частина економіки, яка включає в себе фінансові 
корпорації, квазікорпорації й некомерційні організації (що фінансуються й контролюються 
фінансовими корпораціями, квазікорпораціями), які головним чином займаються фінансовим 
посередництвом або допоміжними видами фінансової діяльності, пов’язаної з фінансовим 
посередництвом [1, с. 85].  

У вузькому розумінні, фінансовий сектор означає сукупність різних фінансових інституцій, які 
беруть участь у створенні національного продукту.  

Це та продуктивна частина фінансової системи, котра забезпечує мобілізацію і розміщення 
фінансових ресурсів, чим, власне, і робить свій внесок у виробництво національного продукту [2, с. 
62]. 

Економіка держави в цілому складається із сукупності інституційних одиниць резидентів, які 
групуються в п'ять інституційних секторів відповідно до їх функцій, поведінки і цілей, при цьому 
кожна інституційна одиниця в цілому повинна бути віднесена тільки до одного з цих секторів:  

1) сектор нефінансових корпорацій (інституційні одиниці, що зайняті виробництвом 
ринкових товарів і нефінансових послуг); 

2) сектор фінансових корпорацій (інституційні одиниці, які надають фінансові послуги, 
включаючи послуги із фінансового посередництва); 

3) сектор загального державного управління (інституційні одиниці, які, окрім виконання 
політичних функцій, регулювання економіки та перерозподілу доходу й багатства, надають послуги 
для індивідуального або колективного споживання, головним чином на неринковій основі); 

4) сектор домашніх господарств (інституційні одиниці, що складаються з однієї особи або 
групи осіб, які забезпечують інші сектори економіки робочою силою та виступають суб’єктом 
кінцевого споживання продукту виробництва інших секторів); 

5) сектор некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (одиниці, які 
зайняті наданням неринкових послуг для домашніх господарств або суспільства, в цілому та чиї 
ресурси формуються за рахунок добровільних внесків) [3]. 

Віднесення інституційних одиниць до певного сектору економіки обумовлюється трьома 
визначальними чинниками: 1) здійснення виробничої діяльності; 2) надання послуг у сфері 
державного управління або бюджетного регулювання; 3) надання фінансових послуг. 

Отже, фінансовий сектор – це частина національної економіки, яка складається з 
фінансових корпорацій, метою діяльності яких виступає надання фінансових послуг (рис. 1). 

Очевидно, що цариною діяльності фінансового сектора національної економіки виступає 
нагромадження капіталу. 

Фінансовий сектор, як частина національної економіки, містить у своєму складі дев’ять 
підсекторів: 1) Національний банк України; 2) депозитні корпорації; 3) фонди грошового ринку 
(грошові фонди); 4) інвестиційні фонди негрошового ринку; 5) інші фінансові посередники, крім 
страхових корпорацій та пенсійних фондів; 6) допоміжні фінансові корпорації; 7) кептивні фінансові 
корпорації; 8) страхові корпорації; 9) пенсійні фонди (табл. 1).  
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Рис. 1. Узагальнена структура фінансового сектора національної економіки* 
*Джерело: авторська розробка на основі [3] 
 

Таблиця 1 
Складові фінансового сектора національної економіки* 

Найменування Сутність 

Національний банк України орган державного управління, місією якого виступає забезпечення цінової та 
фінансової стабільності з метою сприяння сталому економічному розвитку 

депозитні корпорації юридичні особи, основним видом діяльності яких виступає фінансове 
посередництво та здійснення фінансово-розрахункових операцій 

фонди грошового ринку (грошові фонди) інституційні одиниці, які акумулюють кошти шляхом реалізації цінних паперів 
(акцій, паїв, сертифікатів) юридичним та фізичним особам. 

інвестиційні фонди негрошового ринку інституційні одиниці, які залучають кошти фізичних осіб та домогосподарств, 
що інвестуються, переважно у нерухомість або інші нефінансові активи 

інші фінансові посередники фінансові корпорації, які надають фінансові послуги від власного імені шляхом 
прийняття зобов'язань у формі, відмінній від грошової, депозитів або близьких 
аналогів депозитів, з метою придбання фінансових активів, беручи участь у 
фінансових операціях на ринку. 

допоміжні фінансові корпорації фінансові корпорації, які здійснюють операції з фінансовими активами і 
зобов'язаннями (без набуття права власності на предмет даної операції) 

кептивні фінансові корпорації інституційні одиниці, що надають фінансові послуги на відкритих фінансових 
ринках щодо частини власних активів або зобов'язань 

страхові корпорації корпорації, які надають послуги зі страхування життя, страхування від 
нещасних випадків, хвороби, пожеж або за будь-якими формами страхування 
іншим інституційним одиницям чи групам інституційних одиниць, а також 
послуги з перестрахування іншим страховим корпораціям 

пенсійні фонди юридичні особи-неприбуткові організації, метою діяльності яких виступає 
нагромадження пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з 
подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснення пенсійних 
виплат учасникам  

*Джерело: розроблено автором на основі [3] 

Фінансовий сектор  
частина національної економіки, яка складається з фінансових корпорацій, метою діяльності яких 

виступає надання фінансових послуг 

Фінансові посередники 
інституційні одиниці, які 
беруть зобов'язання від 

свого імені з метою 
придбання фінансових 

активів шляхом 
здійснення фінансових 

операцій на ринку  

Фінансові корпорації 
установи, які зайняті наданням фінансових послуг іншим інституційним одиницям, у тому 

числі послуги страхування і пенсійних фондів 

Інші фінансові 
корпорації  

інституційні одиниці, що 
надають фінансові 
послуги, при цьому 

основна частина їх активів 
і зобов'язань не 

продається на відкритих 
фінансових ринках 

Допоміжні фінансові 
корпорації  

інституційні одиниці, які в 
основному зайняті 
обслуговуванням 

фінансових ринків, але не 
набувають у власність 
фінансових активів і 

зобов'язань  
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Фінансовий сектор, представлений системою фінансових інститутів посередницького 
характеру, виступає єднальною ланкою фінансового забезпечення між фінансовим ринком і 
реальним сектором економіки, стимулює ефективне функціонування фінансової системи, а все це в 
комплексі формує передумови для стійкого економічного зростання в країні.  

Таким чином, основними структурними елементами фінансового сектора виступають 
фінансові посередники. Вони забезпечують систему опосередкованого фінансування, що полягає в 
залученні фінансових ресурсів з метою їх подальшого розміщення у фінансових активах [4, с. 34]. 

Фінансовий сектор представлений системою фінансових посередників у формі банків та 
небанківських фінансових установ у взаємодії з суб’єктами реального сектора економіки з приводу 
перерозподілу тимчасово вільних фінансових ресурсів, забезпечує потреби інституційних секторів 
економіки у формуванні державних фінансів, фінансів підприємств та фінансів домогосподарств. 
Фінансовий сектор виступає єднальною ланкою між фінансовою системою і реальним сектором 
економіки, забезпечує функціонування фінансового ринку країни, формує ресурсну базу 
розширеного відтворення народного господарства, створює сприятливий інвестиційний клімат і, як 
наслідок, стимулює економічне зростання країни [4, с. 36]. 

Фінансовий сектор, як складова національної економіки, постійно знаходиться під призмою 
ймовірних екзогенних та ендогенних шокових явищ. Темпи стабілізації та підвищення стійкості 
фінансового сектора знаходяться у прямій залежності від спроможності держави упередити та 
мінімізувати вплив зовнішніх ризиків.  

З метою забезпечення стійкості національної економіки, підвищення 
конкурентоспроможності фінансового сектора на законодавчому рівні імплементовано Комплексну 
програму розвитку фінансового сектора України до 2020 року. Метою даного нормативно-правового 
акта є створення фінансової системи, що здатна забезпечувати сталий економічний розвиток за 
рахунок ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в економіці на основі розбудови 
повноцінного ринкового конкурентоспроможного середовища згідно зі стандартами ЄС [7].   

Реформування фінансового сектора відбуватиметься у три етапи:  
І. Очищення фінансового сектора – кардинальне вирішення проблеми «баластів» минулого, 

виведення із ринку недобросовісних гравців, розкриття власників учасників фінансового сектора.  
ІІ. Перезавантаження фінансового сектора – забезпечення прозорості та рівноправності в 

ланцюжку «акціонер-менеджмент-клієнт», скасування усіх обумовлених кризою адміністративних 
обмежень, підвищення капіталізації учасників фінансового сектора, посилення захисту прав 
позичальників, кредиторів та інвесторів.    

ІІІ. Створення передумов для довгострокового сталого розвитку фінансового сектора – 
забезпечення стійкості та надійності фінансового сектора в довгостроковій перспективі, наближення 
стандартів регулювання платоспроможності та ліквідності банків до рекомендацій Базельського 
комітету, запровадження накопичувального пенсійного забезпечення, стимулювання ринку 
страхових та інших фінансових послуг і розвитку інфраструктури та інструментів фінансового 
сектора, створення додаткових гарантій фінансової надійності на випадок економічної рецесії, 
підвищення надійності системно важливих банків, підвищення інституційної спроможності 
регуляторів [7].   

Тенденції розвитку фінансового сектора економік країн світу дозволяють визначити його 
можливі риси, до яких через певний час прийде більшість держав:  

- уніфікація фінансового сектора, тобто формування подібного набору фінансових 
корпорацій/квазікорпорацій, які забезпечують рух фінансових потоків між державою, нефінансовими 
корпораціями і домогосподарствами; 

- формування інформаційної прозорості і подолання інформаційної асиметрії, що 
забезпечується єдиними методиками виміру;  

- посилення конкуренції між окремими суб’єктами фінансового сектора, що приведе до 
необхідності комплексного надання фінансових послуг на кшталт фінансових супермаркетів;  
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- монополізація фінансових ринків, що полягатиме у концентрації фінансових операцій у 
окремих центрах;  

- розширення кола користувачів послугами виробників цих послуг через електронні мережі 
та Інтернет;  

- формування нової глобальної архітектури фінансового сектора через пошук нового 
консенсусу у міжнародній політиці [8, с. 444]. 

Формування нової фінансової архітектури як сукупності міжнародних стандартів і принципів 
функціонування фінансового сектора, а також засобів діагностики його ефективності посилює 
актуальність забезпечення необхідного рівня інтеграційних зв’язків вітчизняного фінансового 
сектора зі світовою фінансовою системою з метою підтримання фінансової стабільності. 

Зважаючи на сучасний стан фінансового сектора, з метою забезпечення його стабільного та 
ефективного функціонування, на нашу думку, основну увагу необхідно сконцентрувати на таких 
економіко-правових заходах, як: 

- розробка механізмів державного впливу на фінансову стабільність; 
- комплексний аналіз та впровадження превентивних заходів щодо запобігання системним 

ризикам;  
- забезпечення ефективного управління ліквідністю фінансової системи;  
- модернізація та уніфікація фінансового законодавства в унісон чи на противагу 

глобалізаційним викликам;  
- дотримання (виконання) чинних законодавчих приписів усіма суб’єктами фінансових 

відносин [9, с. 155]. 
Імплементація заходів забезпечення стійкості фінансового сектора повинна провадитись на 

засадах сприяння економічному розвитку та зростанню й інтеграції України у глобальний 
фінансовий простір.  

Висновки та перспективи. Аргументовано, що стратегічними пріоритетами функціонування 
фінансового сектора виступають: забезпечення його стійкого та динамічного розвитку; 
вдосконалення процесу інституціалізації; імплементація нормативно-правових актів Європейського 
Союзу до законодавчої бази у галузі фінансів; перебудова системи регулювання та нагляду; 
впровадження єдиних стандартів звітності; забезпечення прозорості діяльності учасників 
фінансового сектора.  

Запорукою ефективного функціонування фінансового сектора виступає оптимальний вибір 
моделі; дієвість фінансових регуляторів та фінансово-кредитного механізму; функціональність 
нормативно-правового забезпечення фінансової діяльності. 
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THE NATURE, STRUCTURE AND PRECONDITIONS OF EFFECTIVE 

DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL SECTOR 
 

Abstract 
Introduction. In modern conditions the financial sector is a component of the national economy, which 

ensures its sustainability by coordinating financial flows. Despite significant advances in the analysis of the functioning 
of the financial sector is still not unified approaches to interpretation of the essence of the financial sector and its 
importance in the theory and practice of Finance. 

Methods. General scientific and special methods of scientific knowledge were used in the process of the 
study: abstract and logical (when disclosing the nature of the financial sector, to the generalization and formulation of 
conclusions); synthesis and system analysis (to substantiate the essential characteristics of the financial sector and its 
development strategy); systematic analysis and theoretical generalization (improvement of methodology of 
assessment of the level and definition of the institutional prerequisites for the development of the financial sector of 
the national economy); logical generalization (to substantiate approaches and proposals for improving the functioning 
of the financial sector). 

Results. The results of the study systematized the dominant direction of the study of the essence of the 
definition of “financial sector”. The ways and directions of perspective development of implementation measures 
macroprudential nature in the financial sector of the national economy.  

Discussion. Perspectives are seen in the formation of strategy of development of financial sector and 
implementation of measures of regulatory impact, with a view to ensuring sustainable development.  

Keywords: financial sector, economy, finance corporation, financial system, financial intermediaries. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ В АКТИВІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 

Анотація 
Вступ. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України намітилися істотні 

параметри нестабільності, які перешкоджають активізації подальшого економічного поступу та мають 
системний характер, обумовлені комплексом як суб’єктивних, так і об’єктивних чинників та умов, серед 
яких недоліки та недосконалість функціонування вітчизняної бюджетної системи. Застосування дієвих 
інструментів бюджетної системи (зокрема бюджетного фінансування та інвестування у важливі проекти 
з розвитку підприємництва та територій) потрібно вважати перспективним напрямом активізації 
економічного розвитку в Україні. 

Методи. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи 
групувань, логічного аналізу, стратегічного менеджменту (для обґрунтування недоліків, визначення 
інструментів та засобів застосування інструментів бюджетної системи в цілях активізації економічного 
розвитку в Україні). 

Результати. Аргументовано, що застосування бюджетних інструментів спроможне забезпечити 
істотну активізації економічного розвитку в державі передусім через бюджетну підтримку розвитку 
малого бізнесу, покращення параметрів соціально-економічного розвитку сільських та віддалених 
територій, формування передумов для реалізації важливих інвестиційних соціально значимих проектів. 
Водночас, низька ефективність бюджетної системи в Україні значно підсилює суперечності та 
диспаритети соціально-економічної системи держави, підриває стан її стабільності з середини та посилює 
ризики безпеці економіки.  

Перспективи. У подальших дослідження варто дослідити взаємозв’язки та особливості системи 
оподаткування і стягнення податків та зборів до бюджетів усіх рівнів у контексті їх впливу на ділову 
активність населення, а також обґрунтувати пріоритети, механізми і засоби більш досконалого 
формування бюджетів, зокрема з внутрішніх джерел. 

Ключові слова: фінанси, бюджетна система, соціально-економічний розвиток, бюджетне 
фінансування, державні програми і проекти. 

 
Вступ. Нестабільність та недоліки функціонування бюджетної системи України породжують 

гострі, критичні, часто непереборні умови для стабільного функціонування соціально-економічної 
системи. Натомість, тут криються і значні резерви, які можна застосовувати в цілях фінансового 
оздоровлення окремих секторів економіки, видів економічної діяльності, сфер суспільного життя. 
Відомо, що бюджетна системи є однією з найбільш важливих структурних складових фінансової 
системи держави. Таким чином, доцільно провести аналіз стану функціонування бюджетної 
системи держави та виявити на основі отриманих результатів фінансові інструменти і чинники 
впливу на формування тих, чи інших причин існування гострих дисбалансів соціально-економічного 
розвитку України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми управління бюджетною системою 
досліджують К. Владимиров [2], В. Дем’янишин [3], І. Запатріна [4], С. Зульфугарова [5], 
К. Ковальчук [8], Н. Кучкова [8], О. Макаренко [5], К. Павлюк [6], В. Плескач [7], Т. Рева [8], 
О. Рогальський [2], Г. Сукрушева Г. [9], А. Тулюлюк [3], Н. Чуйко [2], Н. Шевчук Н. Ю. [10] та ін. 
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Аналіз основних праць у розрізі зазначених наукових напрямів дозволив дійти висновку про 
те, що зарубіжними і вітчизняними вченими зроблено значний внесок у дослідження проблем 
функціонування бюджетної системи. Водночас недостатньо дослідженими залишаються конкретні 
інструменти застосування бюджетної системи в цілях активізації економічного розвитку держави. 

Мета. Метою статті є наукове обґрунтування сучасних інструментів бюджетної системи, 
спроможних забезпечити активізацію економічного розвитку в Україні. 

Методологія дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та 
спеціальні методи групувань, логічного аналізу, стратегічного менеджменту (для обґрунтування 
недоліків, визначення інструментів та засобів застосування інструментів бюджетної системи в цілях 
активізації економічного розвитку в Україні). 

Інформаційну основу дослідження становлять праці вітчизняних і зарубіжних науковців із 
питань управління фінансами, бюджетами, бюджетною системою, законодавчі та нормативно-
правові акти України та ін. 

Результати. Показники стану бюджетної системи в значній мірі характеризують 
платоспроможність держави з урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих 
бюджетів та ефективність використання бюджетних коштів. Як можна констатувати з даних, 
наведених у табл. 1, стан бюджетної системи України недостатньо стабільний. Зокрема, значення 
таких показників, як відношення дефіциту (профіциту) державного бюджету до ВВП та покриття 
дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх запозичень, у 2014 р. виходили за межі 
прийнятних, що свідчить про незбалансованість доходів та видатків бюджету та загрожує 
спроможності держави фінансувати власні видатки, у т. ч. в соціальному секторі.  

Таблиця 1 
Показники стану бюджетної системи в Україні у 2000, 2005, 2010-2014 рр.* 

Показники 
Роки 

Абсолютні 
відхилення (+/-) 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 / 
2000 

2014 / 
2013 

Рівень перерозподілу ВВП через 
зведений бюджет (без урахування 
доходів Пенсійного фонду) , % 

28,9 30,4 28,0 29,5 30,5 29,4 29,1 0,2 -0,3 

Відношення дефіциту (-) / 
профіциту (+) державного 
бюджету до ВВП, % 

-0,4 1,8 5,7 1,7 3,7 4,3 5,0 5,4 0,7 

Покриття дефіциту зведеного 
бюджету за рахунок зовнішніх 
запозичень, % 

85,7 11,4 73,6 58,1 24,0 21,5 54,2 -31,5 32,7 

Дефіцит(-) / профіцит (+) 
торговельного балансу до 
загального обсягу зовнішньої 
торгівлі, % 

2,1 -2,7 -8,3 -9,4 -10,4 -9,8 -0,5 -2,6 9,3 

Обсяг трансфертів з державного 
бюджету до ВВП, % 

4,5 5,6 7,2 6,8 8,9 10,3 9,1 4,6 -1,2 

* Джерело: Інтернет-ресурс Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу://http:www.ukrstat.gov.ua  

 
Так, при гранично прийнятному значенні показника “відношення дефіциту (профіциту) 

державного бюджету до ВВП” на рівні 3,0 % фактичне його значення у 2014 р. становило 5,0 %, що 
було на 5,4 в. п. більше за значення у 2000 р. та на 0,7 в. п. – ніж у 2013 р.  

При гранично прийнятному значенні показника “покриття дефіциту зведеного бюджету за 
рахунок зовнішніх запозичень” на рівні 30,0 % фактичне його значення у 2014 р. було на 24,2 в. п. 
(або на 80,7 %) більшим. Попри стабілізацію значень цього показника у 2012-2013 рр., коли вони 
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знаходилися на прийнятному рівні, починаючи з 2014 р., намітилася негативна тенденція і лише у 
2014 р. до 2013 р. показник збільшився у 2,5 рази.  

Негативними тенденціями характеризуються також і зміни таких важливих параметрів 
функціонування бюджетної системи України, як рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет 
(без урахування доходів Пенсійного фонду України) та обсяги трансфертів з державного бюджету 
до ВВП. Практично впродовж всього періоду 2000-2014 рр. значення показника “рівень 
перерозподілу ВВП через зведений бюджет” перебували на межі гранично прийнятних (30,0 %). До 
прикладу, у 2014 р. показник становив 29,1 %, що лише на 0,9 в. п. відхилялося від граничної межі. 
Частка трансфертів із державного бюджету до ВВП, хоча й скоротилася у 2014 р. до 2013 р. на 
1,2 в. п., все ж впродовж 2000-2014 рр. мала загалом зростаючу тенденцію, що є негативним 
явищем. Станом на 2014 р. цей показник також лише на 0,9 в. п. відхилявся від граничної межі. 

Дещо кращим залишався в аналізованому періоді показник дефіциту (профіциту) 
торговельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі. У науковій літературі здебільшого 
оперують прийнятними межами цього показника від “мінус” 10,0 % до 10,0 %. Як можемо 
спостерігати, значення аналізованого показника становило у 2014 р. “мінус” 0,5 %, що було 
задовільним. Разом з тим, наголосимо на позитивному характері тенденції до підвищення його 
значення упродовж 2012-2014 рр. 

Попри ці недоліки, є всі підстави стверджувати, що в Україні бюджетна система практично 
не використовується в цілях активізації економічного розвитку. Натомість світовий досвід свідчить, 
що формувати та реалізувати такі інструменти бюджетної системи не лише можливо, а й необхідно. 

Прикладом одного з таких дієвих інструментів є бюджетне фінансування програм та 
проектів фінансової підтримки становлення і розвитку підприємництва, зокрема малого. Для цього 
мають бути створені державні (чи з державно-комунальною або виключно комунальною формами 
власності) установи фінансово-кредитного сприяння суб’єктам підприємництва, вибудувані в 
рамках відповідної ієрархічної структури, наведеної на рис. 1. 

 

 
Вважаємо, що створення такої системи бюджетних інституцій має стати наступним 

важливим кроком в системі заходів розвитку підприємництва в Україні (причому частина міських та 
районних фондів підтримки підприємництва у невеликих районах може бути об’єднаною).  

Позитивний досвід розвитку вказаної мережі вже реалізовано в Івано-Франківській області, 
де діє регіональний, декілька міських та більшість районних фондів підтримки підприємництва, 

Рис. 1. Ієрархічна структура системи інституцій (у складі місцевих бюджетів) державного 
фінансового сприяння підприємництву* 

*Джерело: розробка автора 

Міські (в обласному центрі та містах обласного значення) бюджетні фонди підтримки 
підприємництва (з засновниками: Регіональний фонд підтримки підприємництва, міська рада) 

Районні фонди підтримки підприємництва (з засновниками: Регіональний фонд підтримки 
підприємництва, районна рада) 

Регіональний (бюджетний) фонд підтримки підприємництва (з засновниками: УФПП, обласна 
рада та обласна адміністрація) 

Український (бюджетний) фонд підтримки підприємництва (УФПП) 
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через які успішно реалізовано програми бюджетного фінансування і підтримки, зокрема – цільового 
фінансово-кредитного сприяння суб’єктам підприємництва та отримано соціально-економічний 
ефект у вигляді суттєвого збільшення кількості діючих малих підприємств, зайнятості на них, обсягів 
господарської діяльності та відрахувань до місцевих бюджетів. 

Витрати на створення та утримання мережі бюджетних фондів підтримки підприємництва є 
порівняно невеликими, проте позитивний ефект передбачає: по-перше, створення виключно 
законного механізму надання фінансово-кредитного сприяння підприємництву; по-друге, посилення 
рівня прозорості та контрольованості коштів, які витрачаються на фінансово-кредитне сприяння 
бізнесу; по-третє, уможливлення реалізації проектів залучення фінансових ресурсів міжнародних 
організацій технічної фінансової допомоги та з центрального бюджету України; по-четверте, 
надання додаткових (крім фінансових) послуг суб’єктам підприємництва; по-п’яте, за умови 
ефективної діяльності – накопичення фінансового потенціалу розвитку підприємництва та 
фінансової системи регіону загалом; по-шосте, поява нових можливостей для фінансово-
кредитного сприяння розвитку підприємництва (забезпечення пільгового кредитування через 
уповноважений банк, часткове відшкодування відсотків за комерційними кредитами, реалізація 
програм мікрокредитування, впровадження механізму гарантування кредитів і т. ін.), які з’являються 
завдяки утворенню державного оператора у сфері розвитку підприємництва; по-сьоме, створення 
нових робочих місць, освоєння інноваційних проектів, використання місцевих сировинних ресурсів і 
т. ін. (оскільки така націленість проектів є критерієм діяльності фондів підтримки підприємництва); 
по-восьме,  створення можливості координації між районами та містами області щодо реалізації 
програм підтримки підприємництва та забезпечення кооперації (фінансової, організаційної) при 
здійсненні заходів цих програм; по-дев’яте, усунення відставання більшості регіонів України у 
інституційній складовій розвитку підприємництва, оскільки регіональні фонди створені та ефективно 
функціонують у більшості областей України; по-десяте, популяризація органів державного 
управління, які надають реальне (а не за залишковим принципом) сприяння розвитку 
підприємництва. 

Крім того, основними функціями бюджетних фондів підтримки підприємництва є: реалізація 
державної політики у сфері розвитку та фінансово-кредитної підтримки підприємництва на 
регіональному рівні; виконання заходів національної, обласної та місцевих програм розвитку 
підприємництва; підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу регіону (зокрема 
фінансових ресурсів, які виділяються на підтримку підприємництва); підвищення інформаційної 
обізнаності, надання бізнес-консультацій, інформаційно-довідкової, навчально-освітньої та 
ресурсної підтримки суб’єктам бізнесу; сприяння розвитку інфраструктури підтримки 
підприємництва.  

Особливо важливим аспектом запропонованого є високий рівень прозорості та 
контрольованості бюджетних коштів, що виділятимуться. Цьому сприятимуть напрацьовані у 
багатьох регіонах України механізми наглядових рад та інвестиційних комісій фондів підтримки 
підприємництва. Функція останніх полягає в прийнятті рішення щодо реалізації конкретних проектів 
суб’єктів бізнесу, яким надається фінансова підтримка, а також обсягів та всіх фінансових деталей 
фінансування. При цьому прозорість та контрольованість витрат гарантується через те, що в 
інвестиційні комісії, як правило, входять: керівник фонду, представники профільних органів влади і 
місцевого самоврядування, асоціативних підприємницьких організацій та фінансових інституцій. 

Потрібно зазначити, що описані вище функції можуть виконувати й недержавні організації 
фінансово-кредитного сприяння. Проте, на нашу думку, очевидно, що, чинник неприбутковості, а 
також потреба у виділенні на вказані цілі достатньо великих обсягів фінансових ресурсів з дуже 
низьким рівнем прибутковості та тривалим строком повернення, практично унеможливлює стимули 
до їх створення недержавними інституціями.  

А це надає додаткових аргументів та переваг саме застосуванню інструментів бюджетної 
системи в рамках реалізації державних програм з підтримки розвитку малого підприємництва. Хоча 
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наголосимо, що аналогічні важливі соціально-економічні програми та проекти можуть реалізуватися 
й в інших сферах. Це і розвиток сільських та віддалених територій, і створення соціальних бізнес-
одиниць, і важливі проекти у сфері енергетики та комунального господарства.   

Важливими аспектами при цьому залишаються обґрунтування обсягів та джерел 
фінансування, а також механізму контролю реалізації стратегії та безпосередньо заходів. Щодо 
першого, то, вважаємо, що існує не менше 4-х джерел фінансування державної політики у 
досліджуваній сфері: 

1) кошти регіонального та місцевих бюджетів (причому кошти виділяються на поворотній 
основі, що в подальшому сприяє їх капіталізації); 

2) фінанси державного бюджету України, центрів зайнятості, державних фондів сприяння 
підприємництву; 

3) ресурси фондів міжнародної технічної фінансової допомоги; 
4) фінансові ресурси недержавних (в тому числі асоціативних) інституцій системи 

підтримки та сприяння розвитку бізнесу, підприємців, громадськості. 
Зрозуміло, що найбільшою, у контексті фінансування даних заходів, повинна бути роль 

регіонального та місцевих бюджетів, оскільки, на нашу думку, місцеві органи державного управління 
є основним суб’єктом системи розвитку та гарантування фінансової безпеки підприємництва. 
Водночас, проблема визначення обсягів цільового фінансування з місцевих бюджетів залишається 
на сьогодні в Україні не вирішеною. Так, наприклад, різниця між сумами коштів, запланованих на 
фінансування заходів програм підтримки малого підприємництва у Івано-Франківській та Львівській 
областях становить понад 500 %. Тобто обсяги фінансових ресурсів, які виділяються в Україні з 
місцевих бюджетів на виконання заходів сприяння розвитку підприємництва є необґрунтованими, 
плануються за залишковим принципом та, як правило, залишаються мізерними.  

Вважаємо, що визріла потреба у загальнодержавному законодавчому закріпленні квоти 
саме бюджетного фінансування заходів підтримки розвитку підприємництва на місцевому рівні. 
Разом з тим, зрозуміло, що останнє є компетенцією органів місцевого самоврядування, проте згідно 
п.4 Положення про Міністерство фінансів України, Мінфін України відповідно до покладених на 
нього завдань визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування в Україні, 
розробляє та доводить інструкції з підготовки бюджетних запитів, здійснює методичне керівництво з 
питань складання та виконання бюджету. Крім того, Державна служба регуляторної політики та 
підприємництва України може здійснювати квотування обсягів місцевого бюджетного фінансування 
програм підтримки підприємництва через відповідні методичні вказівки стосовно розробки цих 
документів, а також контролювати його дотримання при наданні експертного оцінювання 
відповідних програм. 

Нами пропонується виділяти на державну бюджетну фінансову підтримку підприємництва не 
менше 1 % від обсягів податкових надходжень від суб’єктів підприємництва до місцевого бюджету. 
Зауважимо, що схожі підходи вже досить успішно практикуються в Україні. Так, у Івано-Франківській 
області рішенням місцевої влади встановлено, що розмір фінансування заходів програми підтримки 
малого підприємництва становить не менше 0,5 % річних доходів місцевих бюджетів. Це поряд з 
іншим вже дає позитивний ефект у вигляді кращого фінансового результату цього сектору 
економіки, більшої частки прибуткових підприємств, а також частки малих підприємств у загальних 
обсягах реалізованої в регіоні продукції (робіт, послуг). 

Висновки і перспективи. Аргументовано, що бюджетна система в Україні в недостатній 
мірі використовується для активізації економічного розвитку. Запропоновані інструменти бюджетної 
політики, зорієнтовані на стимулювання підвищення ділової активності населення та бюджетно-
фінансову підтримку реалізації важливих інвестиційних проектів для соціально-економічного 
розвитку на місцевому рівні. 

Щодо механізму контролю реалізації інструментів бюджетної системи для активізації 
економічного розвитку в Україні, то місцевими органами влади має бути прийняте рішення, згідно 
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якого будуть встановлені посадові особи, які виконуватимуть функцію моніторингу реалізації та 
ефективності заходів, вестимуть потрібні документи моніторингу, визначатимуть терміни їх 
складання і подання, надаватимуть методичні рекомендації. В контексті цього, важливого значення 
набуває методика оцінювання обсягів державної бюджетної фінансової підтримки. Вважаємо, що 
при такому оцінюванні потрібно враховувати не лише кількісні, а й якісні (експертна думка) 
показники стану соціально-економічного розвитку територій. 

Подальші дослідження в аналізованій сфері доцільно зосередити на дослідженні 
взаємозв’язків та особливостей системи оподаткування і стягнення податків та зборів до бюджетів 
усіх рівнів у контексті їх впливу на ділову активність населення, а також обґрунтуванні пріоритетів, 
механізмів і засобів більш досконалого формування бюджетів, зокрема з внутрішніх джерел. 
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BUDGETARY SYSTEM APPLICATION TOOLS OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

ENHANCING IN UKRAINE 
 

Abstract 
Introduction. At the present stage of social and economic development of Ukraine there have been 

significant volatility parameters that prevent further enhance economic development and are systemic in nature, 
caused by a complex of both subjective and objective factors and conditions, including shortcomings and 
imperfections of the domestic budget system. The use of effective tools of the budget system (including budget 
financing and investing in important projects and business development areas) should be considered as a promising 
direction enhance of economic development in Ukraine. 
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Methods. The study used general scientific and special methods groupings, logical analysis, strategic 
management (to justify shortcomings determination tools and means of applying the tools of the budget system to 
enhance economic development in Ukraine). 

Results. Argued that the use of budgetary tools capable of providing a significant intensification of economic 
development in the country primarily through budget support small business development, improving the parameters 
of social and economic development of rural and remote areas, forming conditions for the implementation of important 
investments of socially significant projects. However, the low efficiency of the budget system in Ukraine significantly 
increases the disparity contradiction, social and economic system of the state, the state undermines its stability from 
the middle and increases security risks of the economy.  

Discussion. In further studies should explore the relationships and characteristics of the tax system and 
collection of taxes and duties to the budgets of all levels in the context of their impact on the business activity of the 
population and justify priorities, mechanisms and means a better budgeting, particularly from domestic sources. 

Keywords: finance, budget system, social and economic development, budgetary financing, government 
programs and projects. 
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ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 

 
Анотація 

Вступ. Культура виступає простором атрактивності інноваційно-парадигмального проекту 
соціально-економічного розвитку. Поставлено мету – виявлення у полі атрактивності передумов 
біфуркаційної реалізації інституціональної інклюзивності соціокультурної флуктуації економічних систем.  

Методи. Використано методи: системно-синергетичного аналізу, фрактальної онтології, 
ноуменально-ретроспективного проектизму.  

Результати. Розглядаються актуальні проблеми функціонування економічних систем у режимі 
соціокультурної динаміки. Економічна система визначається як сукупність патернальних практик у полі 
патернального проекту суспільного відтворення. Отримано наступні результати: ідентифіковано 
ентропійний процес соціокультурної динаміки економічних систем у формі патерн-симулякрів та з’ясовано 
механізм цього процесу, що зумовлює гомеостаз систем; біфуркації соціокультурних флуктуацій та 
розвиток економічних систем пояснюється реалізацією інноваційно-парадигмальтних проектів 
когнітивною, релігійною та естетичною оболонками ядра патернальнї матриці тієї чи іншої цивілізації; 
футуросинергетичний проект шостого технологічного укладу NВІС-конвергенції трактується як 
патернальний проект нооекономіки ідеаційної культури.  

Перспективи. Перспектива даного дослідження полягає у з’ясуванні історичних, ментальних, 
соціокультурних, духовних та інтелектуальних передумов можливості становлення нооекономіки 
ідеаційної культури в реаліях України. 

Ключові слова: економічна система, патерн, патернальна тріада, соціокультурна динаміка, 
ідеаційна та чуттєва культура, прекаріат та когнітаріат, екстрактивні та інклюзивні інститути. 

 
Вступ. Суперечності, які проявилися у сучасних соціально-економічних системах під 

впливом глобальних інтегральних процесів світової економіки, спонукають нас не просто по-
веберівськи констатувати факти-феномени соціально-економічного ландшафту, а зануритися у 
вияв сутнісних, онтологічних першооснов атрактивності процесів і явищ культурно та економічно 
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строкатої мозаїки “глобального містечка”. Ідентифікація атрактора та, ширше – поля атрактивності, 
становить мету системного аналізу. Атрактор, або прихований механізм другого порядку, пояснює 
причину динаміки монітора відхилення процесів реальності від декларованої мети. Атрактори 
кореняться у ядрі патернальної матриці соціокультурної системи та ресурсами релігійної, 
естетичної та когнітивної оболонок ядро асимілює у відповідність до власної ноуменальної природи 
виклики-імперативи інноваційно-парадигмального проекту історичного розвитку. Так формується 
антропогенна мозаїка світу, її соціокультурний пейзаж, політичні та економічні подібності та 
відмінності. У з’ясуванні гомеостатичних та біфуркаційних передумов соціокультурної динаміки 
економічних систем полягає актуальність даного дослідження. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. Теоретичною базою наукових пошуків у процесі 
підготовки і написання статті слугували викладені у наукових монографіях наступні концепції: 
історіософії проектизму К. Кантора [11], соціокультурної динаміки П. Сорокіна [23], “Третьої хвилі” 
Е. Тоффлера [24], економічної динаміки М. Кондратьєва [12], “Іншого канону” Е. Райнерта [19], 
фізичної економії М. Руденка [20], тріалектичної парадигми еволюції живих систем Л. Мельника [15], 
інституціональних систем Д. Аджемоґлу та Дж. Робінсона [1], інтелектуальної основи економічних 
біфуркацій Й. Шумпетера [26], “загадки капіталу” Е. де Сото [9], “пастки бідності” Дж. Сакса [21], 
“ресурсного прокляття” Дж. Стіґліца [10], “плаского світу” Т. Фрідмана [25], “економічної екстракції” 
О. Гаврилишина [5], системо-особистісного дуалізму самостановлення А. Менегетті [16], 
мультиінтелектуальних соціокультурних систем Дж. Ґхараєдагі [7]. 

Мета. Метою дослідження є виявлення впливу соціокультурної актуалізації атрактивності 
парадигмальних проектів у патернальних практиках інституціональних структур економічних систем.  

Методологія дослідження. У процесі роботи для досягнення поставленої мети 
дослідження нами використано: системно-синергетичний метод дослідження, що дозволив 
трактувати економічну систему суспільства як соціокультурне явище; метод фрактальної онтології, 
за допомогою якого виявляється міра референції ноуменального концепту парадигмального 
проекту економічних практик, де роль медіатора належить соціальним інститутам; методу 
тріалектичної динаміки фундаментальних основ розвитку і функціонування соціокультурних систем 
економіки, що пояснює механізми ентропійності, симулякрії, флуктуації, біфуркації та ноуменальної 
природи суспільно-економічних явищ.   

Результати. Людина – це істота, здатна творити світ власної дійсності, другу природу під 
назвою “культура”. Культура зумовлює вибір в умовах альтернатив, узгоджуючи індивідуальне і 
колективне, і тим самим виступає умовою відтворення інтегрованих систем. Культура як процес, як 
діяльна актуалізація відтворення визначених форм спільного образу світу, де індивідуальний чин 
інтегрується у синергічну дію, визначається як патернальна практика. Патерн – це ідеальний тип, 
проект-матриця, що забезпечує суспільне відтворення в економічній, політичній, соціальній та 
когнітивній сферах суспільної діяльності. Таким чином, культура – це основна сфера 
самозбереження соціальних систем, а патерн – основний механізм самозбереження, що 
передбачає визначену множинність актів відтворення існуючих форм соціального буття. Оскільки 
економіка виконує адаптаційну функцію у структурі соцієтальної системи, то економічна система 
являє собою соціокультурне явище.  

Економічна система – це організована єдність патернальних проектів і патернальних 
практик реалізації суспільного відтворення у циклах виробництва, обміну і розподілу. Організована 
єдність патернальних проектів, що забезпечують передбачувану реалізацію патернальних практик, 
визначається як інституціональна система суспільства.  

Живі системи дискретні в часі, їх кінець невідворотний внаслідок дисипації енергії – ентропії. 
Тому живі системи (усі без винятку від організму до соціуму) повинні поповнювати свій 
енергетичний бюджет надходженням вільної енергії із довкілля та постійно підвищувати міру своєї 
впорядкованості. У цьому контексті економічний розвиток визначають як “видирання вгору Великим 
Енергетичним Ланцюгом” [17]. Засобом енергетичного поповнення виступають інновації. Однак, 
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абсорбувати сонячну енергію шляхом фотосинтезу можуть лише рослини, передусім, злаки, тому 
цивілізація стає можливою лише внаслідок опанування відтворювального господарства. І сучасна 
постіндустріальна нооекономіка теж ґрунтується на дії цього закону (перефразовуючи старе 
фізіократичне прислів’я, можна сказати, що цивілізація проростає із пшеничного зерна).  

Уможливлення функціонування соціальних систем на основі виробництва додаткового 
продукту передбачає наступний крок негентропійного поступу ускладнення структури – підвищення 
міри впорядкованості на основі зниження міри невизначеності, тобто, на інформаційній основі. 
Інформаційний проект екстраполює у суспільну свідомість ідею того, чим система має бути, тобто – 
це футуросинергетичний проект бажаної дійсності інтегрального буття соціуму. А отже, 
патернальному проекту соціокультурного відтворення передує парадигмально-інноваційний проект 
історичного розвитку. Парадигмально-інноваційний проект альтернативного порядку покликаний 
бути реалізованим у форму патернального проекту соціально-економічного відтворення у вигляді 
інституціонального середовища. Ключовою передумовою такого типу трансформації є наявність 
тріалектичної основи системотворення: енергетичного потенціалу, що уможливить рух, а отже 
існування проявленого у детермінантах простору і часу; інформаційної основи, що забезпечить 
вектор руху енергетичного потенціалу актуалізованих феноменів соціальної дійсності; 
синергетичного ефекту – узгодженої взаємодії елементів структури та системи із середовищем, 
внаслідок чого реалізується емерджентність – функціональна природа системи як її мета [15]. 
Синергетичний ефект функціонально реалізує базова патернальна тріада: α-патерн як 
організаційний, β-патерн, котрий реалізує щодо організаційного контур посилювального зворотного 
зв’язку, забезпечуючи біфуркацію, γ-патерн, що реалізує контур врівноважувального зворотного 
зв’язку, забезпечуючи гомеостаз, бажаний кінцевий стан системи. А-патерн виступає автором та 
ініціатором реалізації парадигмального проекту у патернальний (в економіці – це, переважно, 
шумпетерівські підприємці-новатори поєднання нових комбінацій). В-патерн відповідальний за 
постачання у систему енергії системи (в ринковій економіці – це, переважно банкіри), а γ-патерн 
відповідальний за розподіл вільної енергії та осягнення мети системи – набуття вищого ступеня 
гомеостазу (у бізнесі цю роль виконують менеджери та маркетологи). Оскільки функція гомеостазу 
акумулює мету системи, то на кінцевому етапі синергічного чину патернальної тріади γ-патерн 
набуває статусу організаційного, витісняючи на маргінес α-патерн.  

Далі протікає доволі цікавий процес: з одного боку, процес дифузії інновацій у відкритій 
стаціонарній ринкового типу економіці активізує кола збільшуваної прибутковості усієї економічної 
системи, тобто, має місце синергія в макроекономічному просторі, що є суттю економічного 
зростання; проте, з іншого, – дифузія інновацій являє собою ентропійний процес вирівнювання 
енергетичних потенціалів економічної системи, бо внаслідок мімезису технологій досягається 
певний можливий за даного рівня техногенних досягнень рівень економічного розвитку, що 
впирається у нову “стелю енерговидобутку” [17], де, за Й. Шумпетером [26], прибуток вже не 
виробляється, але перед γ-патерном, як організаційним, ця проблема залишається насущною і 
актуальною – продовження виробництва прибутку, притоку вільної енергії в систему, реалізацію 
негентропійної функції бізнес-тріади. У-патерн в якості менеджера та маркетолога – це істота 
креативна, здатна на нестандартний чин у стандартних умовах, тобто, він може бути новатором 
лише в межах оболонок ядра патерна, маніпулюючи ресурсами когнітивної та естетичної оболонок 
для забезпечення самозбереження патерна. Проте, асимільовувати виклики в умовах біфуркацій 
середовища він не в змозі, бо це місія α-патерна – єдино можливого автора інноваційного 
парадигмального проекту, альтернативного до існуючого патернального проекту, що дійшов межі 
свого гомеостазу.  

Однак, γ-патерн не прагне поступатися владою. Він вдається до наступних маніпуляцій: у 
патернальній тріаді самовідтворення влади через контури посилювального зворотного зв’язку 
“знання – багатство – сила” [24] γ-патерн апелює до ресурсів полюсу “багатство” як взірця-наратива 
соціальної ідентичності. Одним із прикладів поширення цього явища можна вважати “порногламур” 
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[13]. Наступний крок – це спекуляції фіктивним капіталом на фондових біржах (ажіотаж триває доти, 
доки інтегрований у бізнес-тріаду β-патерн, який вже не має змоги конструктивно інвестувати в 
інновацію – єдине джерело прибутку як емерджентного ефекту усієї економічної системи, а не її 
локальних провладних осередків, не вирішить максимізувати власну корисність, згідно із оптимумом 
Парето, наприклад, підвищенням облікових ставок, “кинувши” таким чином усіх жадібних та 
“лінивих” [22]). Тоді фінансова криза стає перманентним джерелом збагачення агентів сили, 
багатства і влади в умовах економічного гомеостазу.  

У-патерн має у своєму арсеналі й інші стратегії, зокрема, nudging-технології. З позиції 
майбутніх перспектив максимізації функції корисності економічні суб’єкти приймають рішення в 
умовах інформаційної невизначеності, оцінюючи можливі доходи не раціональними, а інтуїтивними 
міркуваннями. Не володіючи повнотою інформації, люди неадекватно сприймають ймовірнісні 
параметри, тому не можуть повністю змоделювати вплив усієї послідовності рішень на кінцевий 
результат – бажаний дохід, що примножить добробут. Схильність до ризику зростає в умовах 
небезпеки та викликів, що загрожують стабільно нажитому добробуту, тобто стимули надходять не 
з метою додаткової наживи, а зі страху втрати попередньо нагромадженого майна переведенням 
його у фінансово-інвестиційні активи. Так біфуркації стимулюють, перефразовуючи Дж. Кейнса, 
граничну схильність до інвестицій, але для цього необхідно постійно підтримувати нерівноважний 
стан економічної системи, незважаючи на наявність чи відсутність інноваційних проектів. 

Зумовлена викликами активність має потребу у достовірному джерелі інформації, що 
виражається у попиті на фахівців, які, будучи суб’єктами впливу, визначають поведінкові моделі та 
обґрунтовують їх доцільність. Суб’єкт знаходить зовнішню опору для подолання внутрішньої 
непевності, керуючись правилом, що істина перебуває там, де вказують експерти. Суть nudging-
технологій полягає у реалізації моделі “архітектури вибору”: архітектор-експерт (інтегрований 
суб’єкт-частка γ-патерна в якості організаційного) організовує хід практичної реалізації нав’язаного 
патернального проекту у напрямку реалізації вигоди тріади. Ресурси впливу використовуються у 
просторі асиметричної інформації, стимулюючи мімезисні моделі відтворення.  

Гомеостатичні патернальні тріади і макротріади, наділені потенціалом креативу, здатні 
поляризувати простір і адаптовувати довкілля під ентропійні осередки поглинання відходів системи 
та середовище викачування енергії через механізми міграції капіталу у режимі “плаского світу” [25] 
глобалізації та активізації граничної схильності до споживання коштом банківських позик на 
мікрорівні та траншів з боку Бреттон-Вудських інститутів на макрорівні. Економіка, вибудувана на 
неоліберальній ідеології, – це вже давно економіка-симулякр, а говорити про сутнісні начала 
економічних відносин вважається ознакою інтелектуального невігластва. Світ швидко 
перетворюється у біполярне гетто на майновій основі, згідно із бауманівською класифікацією на 
глобальних “туристів” і “волоцюг” [2].   

У теорії довгих хвиль економічного розвитку [12] спадна траєкторія циклу економічної хвилі – 
це ентропійний процес, пов'язаний із переміщенням полюса організаційного патерна з 
промислового у фінансовий сектор. В умовах дифузії інновацій та, відповідно, вирівнювання норми 
прибутку аж до шумпетерівського гомеостазу, згортаються капіталовкладення у матеріальне 
виробництво, а натомість активізується фінансово-спекулятивне лихварство як швидкий і позірно 
надійний спосіб наживи. Фінансові ресурси, емансипуючись від своєї субстанціональної основи – 
вартості речових активів, остаточно вироджуються у симулякри – ентропійні патерни сутнісно 
уніщовленого буття, що використовуються в якості енергетичних ресурсів суспільного відтворення. 
Тут міра морального занепаду переплітається з економічною деградацією. Перманентні фінансові 
кризи в умовах γ-патернального гомеостазу стають основним джерелом наживи фінансово-
спекулятивних еліт, остаточно поляризуючи соціуми на субпасіонарні гетто для обраних та нетрі 
для маргінальних невдах, приречених на вічну “загадку капіталу” [9] у деструктивних колах “пастки 
бідності” [21]. Але у цій ситуації на маргінальність прирікається певна частка потенційно пасіонарно 
активного соціуму, що становить майбутню загрозу системі, – прекаріат, тобто, позбавлені 
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економічних можливостей інтегруватися у гетто фахівці-інтелектуали, потенційні когнітарії 
нооекономіки. На перший погляд ситуацію розв’язує економічна модель “плаского світу” [25]: у 
периферійних країнах “третього світу” створюються аутсорсингові анклави актуалізації 
інтелектуального капіталу для інформаційного обслуговування ринків країн-метрополій. 
Мейнстрімівський оптимізм полягає в тому, що інтелектуали слаборозвинутих країн, інтегровані у 
глобальний ринок інформаційних технологій та послуг, у майбутньому стануть когнітаріями-
меритократами у своїх державах, тобто, здійснять структурний стрибок у будівництві “глобального 
містечка” із статусу низькооплачуваних “каменярів-чорноробів” у статус високооплачуваних 
“архітекторів-дизайнерів”. Як приклади наводяться індійський Бангалор, китайський Далянь та ін. – 
модерні постіндустріальні аналоги Кремнієвої долини, яким глобалізація розчинила “вікна 
можливостей” кумулятивних кіл збільшуваної прибутковості інтегрованих в економічну систему 
суб’єктів господарювання, передусім у власній країні. Але… 

Чи дійсно стане у майбутньому меритократичний когнітаріат Бангалору політичною та 
економічною елітою своєї нації, чи будуть вони ініціаторами галузевого розвитку місцевої економіки 
на основі системи інклюзивних інститутів? Ми підійшли до “слизької” теми, яка замовчується, але 
яка виявляє онтологічну природу нерівності і злиднів у сучасному світі та, зрештою, і у світовій 
історії. Адже і “загадка капіталу” [9], і “пастка бідності” [21], і “капіталізм для обраних” [5], і “модель 
глухого кута” [19], і “мальтусове кумівство” вкупі із “вбивством переможця” [19], очолені 
патернальним проектами і практиками “Червоної Банкономіки” [18], у сучасній економічній теорії 
мейнстріму констатуються, але радикальний спосіб їх розв’язання пропонує лише “Інший канон” [19] 
у синтезі із фізичною економією [20]. Зокрема, обслуговуючи ринки країн Заходу, когнітарії 
Бангалору зобов’язані тотально інтегруватися у соціокультурний простір метрополії-працедавця. 
Попри безумовні економічні переваги аутсорсингу, офшорингу і навіть гоумсорзингу [25], існують 
небезпідставні сумніви у здатності інтелектуального капіталу еквівалентів Кремнієвої долини 
“третього світу” активізовувати контури посилювального зворотного зв’язку збільшуваної 
прибутковості синергічно усіх (чи хоча б значної частини) галузей національних економік тих 
держав, громадянами яких вони перебувають. Ці сумніви ґрунтовані на домінуванні екстрактивних 
інститутів у країнах “третього світу”. Екстрактивні інститути зорієнтовані на самовідтворення 
замкнутих систем влади когнітивними та економічними ресурсами. Вони допускають інклюзивність 
та інвестиції, однак лише у ті галузі, сектори і сфери національної економіки, де досягається 
тимчасовий ефект максимізації корисності вказаних еліт, посилення влади правлячої касти. 

Існують три види порочних кіл посилювального зворотного зв’язку самовідтворення патерна 
влади правлячих еліт на основі екстрактивних інститутів: 

1) посилюється ентропія наростання хаосу через ротацію еліт шляхом перманентних 
революцій, де мотивом зміни влади виступає стимул надзбагачення, що забезпечується ресурсом 
влади; 

2) захопивши владу, провладні еліти зобов’язані утвердити “порядок із хаосу” (ініціаторами 
якого вони ж донедавна і були), успадкуванням і модифікацією екстрактивних інститутів через 
механізм “винайденої традиції” [4], яка б законно легітимізувала їх узурпацію, як історично освячене 
споконвічне право на владу у даній країні; 

3) “винайдена традиція”, як міф та ідеологічний ресурс самозбереження еліти 
патернальними практиками екстрактивних інститутів, має свою мету – утвердження “залізного 
закону олігархії” [1], суть якого зводиться до того, що замкнута система влади правлячих еліт 
набуває тотальної еластичності самозбереження в умовах радикальних ротацій еліт (хто б не 
прийшов до влади, він стає жертвою системи, асимільованим “коліщатком”, “гвинтиком” і особисто 
зацікавленим суб’єктом її самозбереження). Цю систему вже неможливо зруйнувати зсередини і 
неймовірно важко ззовні.  

Екстрактивні патерни влади пояснюють причини багатства і бідності народів. Сучасні країни 
Заходу спромоглися протягом історичного періоду у триста років побудувати “капіталізм для всіх” на 
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основі інклюзивних інститутів, де цінностями виступають: свобода, представницька демократія, 
конкуренція, гарантії власності для кожного, ринковий принцип розподілу ресурсів і доходів, 
можливості доступу до інвестицій для кожного шумпетерівського “аматора нових комбінацій” та, 
загалом, кожного активного суб’єкта підприємництва, аж до ентропійно мотивованих біржових 
спекулянтів. Однак, “загадка” світового капіталу прихована у тому, що, побудовані на інклюзивних 
інститутах постіндустріальні економіки Заходу (як і їхні попередники індустріальні) у глобальному 
просторі на рівні економічної політики своїх держав продовжують практикувати екстрактивні 
інститути щодо периферій “глобального містечка”. У цьому криється дійсна, сутнісна проблема усіх 
“пасток бідності” і “ресурсних проклять”.  

Сучасні економісти інституціональну інклюзивність пояснюють “зиґзаґами історії” [6], тобто 
випадковостями. Спонтанно наростають процеси консолідації інтегрованих у систему влади людей 
з різними інтересами, які солідарно протистоять старим тоталітарним елітам. Ці “різношерсні” 
пасіонарії приймають такі закони, котрі активують такі механізми патернальних практик, що в еліт 
при владі знижується мотивація боротьби за владу в умовах загроз втрати влади. Дифузія влади 
насправді реалізує контур посилювального зворотного зв’язку утворення широких коаліцій, для яких 
максимізація особистого добробуту досягається синергічно в економіці та ітеративно у політиці. Такі 
спільноти утворюють інклюзивно інституціоналізовані мультиінтелектуальні соціокультурні системи, 
що являють собою союзи цілеспрямованих членів, які самостійно визначають цілі і засоби для 
досягнення спільної мети [7, с. 35].  

Ми не погоджуємося з офіційною думкою [1] про те, що інституціональна інклюзивність, яка 
забезпечує стимули, мотивації, інтеграцію та “вікна можливостей” для кожного, а не лише для 
обраних, є історичною випадковістю. Ми аргументуємо своє переконання наступними тезами: 
вищезазначені нами три види порочних кіл посилювального зворотного зв’язку самовідтворення 
екстрактивних інституціональних систем влади співпадає із трьома фазами спадної траєкторії циклу 
етногенезу Л. Ґумільова [6]. Наприкінці акматичної фази, що є станом пасіонарної війни “всіх проти 
всіх” і виглядає як непридатний для життя соціальний хаос, посилюється втома та туга за порядком, 
який забезпечує субпасіонарна еліта, здобуваючи владу та утилітарно інтерпретуючи атрактивні 
цінності революційної боротьби, які до цього часу надихали пасіонаріїв на безкомпромізм і 
жертовність. На кривій етногенезу – це фаза надлому: “винайдення традиції” для легітимізації 
екстрактивного порядку, який утверджується і закріплюється ідеологічно, політично та економічно.  

Наступна фаза – інерційна, – демонструє розвиток соціально-економічних систем на основі 
екстрактивних інститутів, що поляризують соціум за принципом майнової нерівності та 
вимальовують “неповторне лице” матеріальної цивілізації. Ресурси самозбереження влади 
акумулюються комплементарними колами посилювального зворотного зв’язку у патернах: силового 
примусу забезпечення порядку, матеріального багатства еліти та когнітивних систем адаптації 
менталітету до тиражованих провладною елітою цінностей. Система еволюціонує у режим 
“залізного закону олігархії”, що відповідає обскураційній фазі етногенезу. У цій фазі накопичується 
гранична маса субпасіонаріїв в усіх сферах влади. Система набуває абсолютної іманентної 
еластичності самозбереження в умовах викликів, пов’язаних із можливостями ротації еліт: хто б не 
прийшов до влади, система як той далекосхідний безсмертний дракон, що охороняє скарби, 
залишається сама собою. Загроза надходить зовні: пасіонарно активна частка прекаріату активізує 
спротив, мотивом якого є не трансформація патернального проекту системи, а реалізація 
парадигмально-інноваційного проекту альтернативної цивілізаційної домінанти. На кривій 
етногенезу – це початок регенераційної фази із особливого типу апеляціями до історичної 
спадщини “золотого віку” буття народу. Однак, у широкому контексті регенераційна фаза 
етногенезу виявляє хвилю циклу соціокультурної динаміки, а саме: флуктуацію домінуючого типу 
культури, передбіфуркаційний стан ядра патернальної матриці, наслідком чого стане зміна 
домінуючого ідеаційного або чуттєвого типу культури релігійною, естетичною або когнітивною 
оболонками ядра, у яких біфуркаційно реалізується парадигмальний інноваційний проект із 
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подальшими його модифікаціями у патернальні проекти у суміжних оболонках. Зокрема, минулий 
парадигмальний проект ідеаційного типу культури був реалізований релігійною оболонкою ядра 
патернальної матриці і, як наслідок, постала Християнська цивілізація. Дифузія ідеаційної культури 
із релігійної оболонки поширилась у когнітивну сферу (виникла середньовічна схоластика та 
апологетика) та естетичну (доба соборів).  

Невідворотність ентропійних процесів у живих інтелектуальних системах через симулякрію 
патернальних практик, підготували ґрунт для чергової біфуркації соціокультурних флуктуацій – 
становлення чуттєвого типу культури як домінуючого. Цей парадигмальний проект був реалізований 
естетичною оболонкою ядра (італійський Ренесанс) та екстрапольований у релігійну оболонку 
(німецька Реформація), когнітивну оболонку (французьке Просвітництво) і еволюціонував у систему 
патернальних практик економічного життя (англійська Промислова революція). Буржуазія виступила 
тим класом суспільства, що став основним носієм патернальних практик, будучи виразником 
економічних інтересів на відміну від середньовічного духовенства – виразника метафізичних 
принципів, та аристократичного дворянства – виразника етико-естетичних цінностей. 

Інкубаційна фаза чуттєвої культури протікала у режимі псевдоідеаційної ментальності 
пізнього Середньовіччя та початку Ренесансу, коли, за висловом Ж. Делюмо, “нувориші поспішали 
пролізти у стан дворянства” [8, с. 11], запліднюючи його ментальність меркантильними 
пріоритетами та запозичуючи від аристократичної культури “зневагу до ручної праці” [8, с. 11], яку 
ще донедавна самі уособлювали. Проте, з іншого боку, “Відродження започатковує процес 
емансипації особистості, вивільняючи її із середньовічної анонімності та суспільних обмежень” [8, 
с. 13], що забезпечило “злет духу абстракції,… схильність до експерименту та… наукового 
мислення” [8, с. 14]. 

Інституційна інклюзивність мала свою історичну обумовленість у цінностях і світогляді 
чуттєвої культури, починаючи від хартії вольностей. Історично соціокультурна флуктуація із 
заміщенням ідеаційного типу середньовічної культури чуттєвим типом буржуазної культури, являла 
собою, на думку П. Манана, ще й процес трансформації держави-королівства у державу-націю [14, 
с. 21]. Емансипуючись з-під влади Церкви та розширюючи екстрактивне поле джерел наповнення 
бюджету шляхом обмеження монопольної влади негоціантів та цехів, монархія своїми руками 
відкривала “скриньку Пандори” інклюзивності, заохочуючи “бурхливу динамічність світу людей 
праці” [8, с. 229]. Це “заохочення” проявлялося у формі продажу державою патентів на право 
самостійно займатися ремеслом поза межами цехів, передусім для тих “партачів”, які були 
винахідниками-аматорами.  

З іншого боку, намагання держави уніфікувати, регламентувати та у підсумку роздробити 
цехи [8, с. 232] призводить до того, що майбутні шумпетерівські “аматори нових комбінацій” 
знаходять ніші для своїх нововведень там, де держава ще не повністю взяла під свій контроль 
галузі економіки – у галузях інноваційного виробництва. Там інновації створюють прибуток без 
“парасольки” протекціонізму і саме там у секторах свободи інновацій, на думку Ж. Делюмо, 
формується капіталістичний менталітет суміжно із релігійним наративом веберівського пуританізму. 
Ефективність цих економічних ніш підштовхнула зацікавленість держав в індустріалізації 
(передусім, з мілітарною метою, про що наголошували С. Булгаков [3] та О. Шпенґлер [27]) та 
перетворила певну сукупність “ефорів ринку” у β-патернальних суб’єктів венчурного капіталу.  

Отже, інституціональна інклюзивність має історичну обумовленість у соціокультурній 
динаміці розвитку чуттєвої культури. Чому ж усі суспільства чуттєвого типу культурної ментальності 
однаковою мірою не практикують впровадження інклюзивних інститутів? Передусім тому, що кожен 
народ індивідуально у власній історії перебуває у різних фазах свого етногенезу. 

Якщо біфуркація минулого циклу ідеаційної культури була реалізована релігійною 
оболонкою ядра патернальної матриці, а біфуркація сучасного циклу чуттєвої культури – 
естетичною оболонкою, то майбутня біфуркація ідеаційної культури очевидно буде реалізована 
когнітивною оболонкою, і академік В. Вернадський навіть увів назву цьому явищу соціокультурної 
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динаміки футуросинергетичного проекту інтелектуалізації соціально-економічного життя – 
ноосфера. Це означає, що економічні системи шостого технологічного укладу NВІС-
техноконвергенцій можуть бути реалізовані в інклюзивних інституціональних модифікаціях 
патернальних практик лише як патернальні проекти нооекономічних мультиінтелектуальних систем 
ідеаційного типу культури гонічної світотворчої ментальності есхатологічної цивілізаційної 
домінанти, що визначається нами як економічний орієнталізм. 

Висновки і перспективи. Результати дослідження полягали у виявленні взаємозалежності, 
як на рівні причинності, так і на рівні атрактивно зумовленої доцільності, динаміки розвитку 
економічних систем та динаміки соціокультурних флуктуацій у режимах патернального 
проектування відтворення соціально-економічного буття. На прикладі базових патернальних тріад 
онтологічних тріалектичних основ парадигмально-патернального проектування розглянуто як 
ентропійно-симулякративні процеси гомеостатичних станів економічних систем, так і біфуркаційно-
еволюційні передумови соціокультурних флуктуацій економічних систем. Існуючі економічні моделі 
екстрактивної соціокультурної адаптації проаналізовано з позицій ноуменальних першоджерел 
історичних передумов розвитку соціальних інститутів.  

Подальші дослідження у цьому напрямку проводитимуться з метою з’ясування історичних 
передумов маніфестації модальностей соціально-економічного порядку як прояву єдиної 
примордіальної етнокультурної традиції, та можливостей становлення інклюзивних соціальних 
інститутів, і комплексної реалізації в умовах української дійсності регенераційної фази етногенезу 
футуросинергетичного парадигмально-патернального інноваційного проекту нооекономіки 
ідеаційної культури, як вітчизняного варіанту шостого технологічного укладу. 
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ECONOMIC SYSTEMS IN THE SOCIO-CULTURAL SPACE 
 

Abstract 
Introduction. The culture serves as the space of attractiveness of an innovative and paradigm project of the 

social and economic development. The objective is to identify the preconditions of bifurcation implementation of 
institutional inclusiveness of economic systems’ social and cultural fluctuation in the field of attractiveness.  

Methods. The following methods are used: system and synergetic analysis, fractal ontology and noumenal-
retrospective projectism.  

Results. The current issues of economic systems’ functioning in the mode of socio-cultural dynamics are 
considered. The economic system is defined as a set of paternal practices in the field of a paternal project of social 
reflection. The following results are received: the entropic process of the social and cultural dynamics of economic 
systems in the form of patern-simulacra is identified and this process mechanism is made clear, which leads to 
systems’ homeostasis; the bifurcation of social and cultural fluctuations and the development of economic systems 
are explained due to the implementation of innovative and paradigm projects by means of cognitive, religious and 
aesthetic core covers of the paternal matrix of a civilization; the futuro-synergetic project of the sixth technological 
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structure of NVIS-convergence is treated as a paternal project of the noo-economy of ideation culture.  
Discussion. The prospect of this research is to clarify historical, mental, social and cultural, spiritual and 

intellectual preconditions of the possibility of establishing the noo-economy of ideation culture in the realities of 
Ukraine. 

Keywords: economic system, patern, paternal triad, social and cultural dynamics, ideation and sensual 
culture, precariat and cognitariat, extractive and inclusive institutions. 
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