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RURAL GREEN TOURISM
AS A FORM OF SOCIAL ENTERPRISE
Постановка проблеми. Необхідність розвитку соціального підприємництва загалом та в
секторі сільського зеленого туризму пояснюється тим, що воно пов’язане із можливістю досягнення
сталості суспільства та економіки. Унікальними рисами цього явища та головною місією є його
орієнтація на формування суспільного добробуту. Звичайно, розвиток соціального підприємництва
вимагає ведення певного діалогу та партнерства між бізнесом і соціальним сектором, а також
формування нового типу мислення серед підприємців, які виступатимуть як соціальні новатори. Саме
тому, на даному етапі особливої актуальності набуває питання створення сприятливих умов для
розвитку та поширення цього явища. До них відносимо: законодавчі ініціативи, формування
понятійного апарату, питання оподаткування, формування позитивної мотивації як у представників
громадського суспільства, так і у представників підприємницьких структур, інформація щодо
впровадження вітчизняного та закордонного досвіду з розвитку проектів соціального підприємництва,
а також щодо вибору оптимальних форм та моделей їх інтеграційного розвитку поряд з іншими
сферами діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку соціального підприємництва
досліджуються у працях багатьох вчених. Питання теоретичного обґрунтування соціального
підприємництва досліджуються у роботах Голуб’як Н., Школяр М., які розглядають цю діяльність з
позицій вирішення соціально-економічних проблем, Шаульська Л.В. та Кабаченко Г.С. розглядають
дане питання як напрям державного регулювання ринку праці, Удодова В.І., Шаповал В.І. досліджують
моделі соціального підприємництва, Турський І. – визначає соціальне підприємництво пріоритетом
регіонального економічного розвитку, Житков А. та Марушевський Г. досліджують питання сільського
туризму та «зеленого» бізнесу.
Віддаючи належне висновкам та пропозиціям науковців, вважаємо доцільним перенесення
досліджень у площину практичного застосування теоретичних засад соціального підприємництва –
реальний сектор сільського зеленого туризму та дослідження останнього на предмет відповідності
цілям соціального підприємництва.
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Постановка завдання. Метою статті є формування оптимальних адаптивних моделей
розвитку сільського зеленого туризму, базованого на засадах соціального підприємництва. Для
досягнення мети було поставлено наступні завдання: аналіз сучасних підходів до соціального
підприємництва; дослідження стану розвитку соціального підприємництва та сільського зеленого
туризму в Україні, виявлення їх спільних ознак та цілей; формування та узагальнення пропозицій
щодо розробки ефективних моделей інтеграції досліджуваних сфер діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Враховуючи те, що соціальне підприємництво є
однією з важливих організаційних форм громадянського суспільства й ринкової економіки та поєднує в
собі третій сектор із сектором приватним, можна визначити позиції суб’єктів таких відносин, які
полягають в наступному: для підприємців – інвестиції в суспільний розвиток; для громадськості –
спрямування прибутку на вирішення соціальних проблем; позиція держави – надання можливості
громадянам реалізувати свою громадянську відповідальність та активність через створення умов для
соціального бізнесу [1].
У зв’язку з відсутністю в наукових колах єдиного підходу до визначення поняття «соціальне
підприємництво», вважаємо за необхідне навести погляди американських та європейських дослідників
щодо особливостей трактування та сутності дефініції. До прикладу, у США, соціальне підприємництво
розглядається як можливість недержавним неприбутковим організаціям отримувати кошти для
підтримки своєї діяльності, при цьому фінансову частину для розвитку соціального підприємництва у
США, в загальному, формують приватні організації.
Європейський підхід відрізняється тим, що в основі закладено не прибуток, а місію організації.
Тут соціальне підприємництво відбувається при підтримці державних інституцій (пільги і дотації від
держави) та пов’язане з розвитком громадянського суспільства [2].
Ми підтримуємо думки вчених, зокрема Шаульської Л.В., Кабаченко Г.С. та інших, які вбачають
мету соціального підприємництва не в отриманні прибутку, а у виробництві продукту чи послуги,
призначених для вирішення суспільної проблеми [3].
Інформація про соціальне підприємництво та соціальні підприємства в Україні, їх кількість та
напрями розвитку не знаходить свого відображення у державній статистичній звітності.
Для аналітичної оцінки масштабів діяльності суб’єктів соціального підприємництва
скористаємося даними громадської організації «Молодіжний центр з проблем трансформації
соціальної сфери «Соціум – XXI»», яка, в рамках проекту «Соціальні підприємства в Україні», в період
з жовтня 2016 по травень 2017 проводила анкетні опитування щодо діяльності соціальних
підприємств, результати по яких відображено у підсумковому звіті та каталозі соціальних підприємств
України.
Згідно даних, наведених у дослідженні, найбільша кількість таких підприємств розташована у
Київській області (38), 30 з яких – у м. Києві. У Львівській області – 15, Полтавській – 9. В загальному,
більшість підприємств знаходиться у містах (122), 4 – в селищах міського типу, 24 – в селах.
Згідно відповідей, соціальні підприємства здійснюють одночасно декілька видів діяльності.
Найбільша їх кількість займається працевлаштуванням окремих соціальних категорій населення,
генеруванням прибутку для підтримки соціальних проектів та фінансування окремих послуг, лише 5
підприємств зазначили, що займаються охороною навколишнього природного середовища та 10
вказали іншу діяльність (створення кластеру розвитку, благодійність, реабілітація учасників АТО
тощо) [4].
Слід визнати, що в Україні не висока частка громадян прагне займатися підприємницькою
діяльністю, в тому числі і сільським туризмом. Це можна пояснити низьким рівнем самоорганізації
населення, відсутністю належного інформаційного забезпечення, недосконалістю законодавства
стосовно підприємництва, відсутністю державної підтримки малого та середнього бізнесу. Значна
кількість селянських господарств та громадян, зареєстрованих як підприємці, що надають послуги із
сільського туризму, за відсутності належного статистичного обліку, використовують непрозорі схеми та
приховують від держави свої прибутки.
Без сумніву, сільський зелений туризм (СЗТ) має велике соціально-економічне значення, але
відсутність прямого законодавчого забезпечення діяльності призводить до того, що інколи готельна та
туристична діяльність суб’єктів підприємництва маскується під надання послуг СЗТ. Особливо це
спостерігається у місцях туристичної привабливості – приморських регіонах та гірськолижних
курортах, де побудовані готельні і котеджні комплекси, номінальними власниками яких є сільські
мешканці, які працюють згідно Закону України «Про особисте селянське господарство» та не
сплачують податки. Отже, фермер може надавати туристичні послуги, але використовувати свій
власний будинок, та коли для надання послуги використовуються додаткові будівлі, тоді він
підніматиметься на інший ступінь розвитку та має реєструватись підприємцем [5].
З метою виявлення можливих напрямків інтеграції сільського зеленого туризму та сфери
соціального підприємництва, розглянемо їх характерні ознаки (табл. 1).
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Таблиця 1
Характерні ознаки соціального підприємництва та діяльності із сільського зеленого
туризму
Соціальне підприємництво
 потреба у стартовому капіталі
 відсутність
залежності
від
зовнішнього
фінансування
 метою діяльності є розв’язання конкретних
соціальних проблем та спрямування прибутку на ці
потреби
 прибуток спрямовується на соціальні цілі або
реінвестується
 колективна робота в групі

Діяльність у сільському зеленому туризмі
 стартовий
капітал
представлений
наявним
житловим та господарським фондом сільських
мешканців
 відсутність залежності від зовнішніх запозичень, в
більшості випадків розрахунок на власні ресурси
 метою діяльності є отримання прибутку, що
супроводжується певним соціальним ефектом розвитку
сільської громади чи території (ефект екстерналій)
 прибуток залишається у власника, частково може
витрачатись на суспільні цілі
 приватна діяльність з можливістю залучення
колективу однодумців
 приватний інтерес, який певною мірою кореспондує
із суспільними потребами
 надання послуг різним категоріям населення, що
сприяє досягненню певного соціального ефекту

 рушійною силою є небайдужа до суспільних
проблем ініціативна група
 залучення до діяльності соціально вразливих
категорій громадян чи надання їм соціальних послуг з
метою зниження соціальної напруги
 відсутність прямого законодавчого забезпечення  відсутність законів прямої дії щодо діяльності із
регулювання діяльності
сільського зеленого туризму
 значна увага належить екологічній складовій  безпосередня реалізація екологічної компоненти
діяльності
через наявність сертифікату, який підтверджує
екологічність споживання туристичного продукту
 вирішення проблем окремих категорій громадян  ця можливість також існує у формі отримання
шляхом залучення їх виробничого процесу чи надання безкоштовної туристичної послуги шляхом надання
їм певних соціальних послуг
допомоги по господарству
 можливість залучення грантів та благодійних  можливість
співпраці
з
грантовими
та
внесків
недержавними громадськими організаціями
 наявність контролю зі сторони суспільства за  контроль відсутній
економічною діяльністю
Джерело: розробка авторів

Наведені у таблиці 1 ознаки свідчать про те, що сільський зелений туризм та соціальне
підприємництво мають низку спільних позицій, а в окремих напрямках навіть здатні наповнити новим
сутнісним змістом означені категорії.
З метою створення сприятливих умов для розвитку конкурентоспроможного малого й
середнього бізнесу (МСБ), Кабінетом Міністрів України 24 травня 2017 року було схвалено «Стратегію
розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року». Вона передбачає
розвиток МСБ, доступність фінансування, спрощення податкового тиску, навчання підприємницьким
навичкам та підприємницькій культурі, сприяння експорту, інноваційному потенціалу, а також сприяння
екологізації малого й середнього підприємництва [6].
Враховуючи, що соціальне підприємництво має довгостроковий інноваційний характер, то
потребує вирішення питання фінансування, що відрізняє неприбутковий сектор від благодійництва та
філантропії [7].
Джерела фінансування соціального підприємництва опишемо за допомогою схеми (рис. 1).
Враховуючи те, що на найближчу перспективу глобалізаційним пріоритетом є інклюзивна
економіка, підтримуємо висновки вчених щодо доцільності імплементації в Україні окремих положень
європейської моделі розвитку малого та середнього бізнесу, котра показала гарні результати, які
позитивно позначились на формуванні середнього класу.
Для аналізу типології соціального підприємництва ми скористаємось результатами дослідження
українських вчених, які, на наш погляд, найбільш комплексно описують основні моделі функціонування
соціальних підприємств та можуть бути адаптовані до діяльності із сільського зеленого туризму.
1. Модель підтримки підприємця – її суть у тому, що господарські суб’єкти надають споживачам
(іншим підприємцям) послуги: інформаційні, консультаційні, фінансові, які становлять соціальну
програму підприємства.
Окремі автори відносять до цієї групи і кредитні спілки, з чим ми не погоджуємось і пропонуємо
їх розглядати як окрему категорію, оскільки вони базуються на принципах кооперації та взаємного
кредитування за рахунок фінансових внесків членів об’єднання.
Прикладом даної моделі у сільському зеленому туризмі може бути діяльність туроператорів,
турагентів, центрів розвитку сільського туризму.
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До позитивних сторін діяльності даних утворень відноситься: підвищення добробуту
співробітників і клієнтів паралельно із збільшенням прибутковості та своєї присутності на ринку.
Джерела фінансування соціального
підприємництва

Власні

Кошти
соціального
підприємця

Залучені

Безповоротні

Кошти громади

Поворотні

Краудфандинг

Інвестиційні
кошти

Соціальні
інвестори

Бізнесінкубатори

Маркетингові
компанії

Бізнесакселератори

Гранти

Венчурні фонди

Кредити

Бізнес-ангели

Рис. 1. Шляхи фінансування соціального підприємництва
Джерело: складено авторами на основі [6; 7]

2. Модель зайнятості (робота по інтеграції) та професійній підготовці для окремих соціально
вразливих груп населення. Дана модель соціального підприємництва є надзвичайно важливою для
умов України. Її розвиток (як якісний, так і кількісний) дасть змогу певним чином знизити соціальне
напруження в нашій державі. Модель може бути застосована і в умовах сільського туризму.
Характерною її особливістю є те, що послуги, які надаються суб’єктами сільського туризму можуть
мати також соціальне спрямування та орієнтуватись на споживачів із означеної соціальної групи.
3. Модель субсидування – існує розподіл діяльності на соціальну та комерційну, кожна з яких
має свої цілі, які відрізняються, але при цьому значна частина прибутку спрямовується на вирішення
соціальних програм. Вважається, що підприємства цього типу мають гарні шанси розвитку в
масштабах економіки нашої держави, оскільки види діяльності для них не обмежені. Дана модель у
сільському туризмі може отримати подальший розвиток у діяльності фермерських господарств.
4. Модель плата за послуги – модель є однією з передових в Україні. Правовою формою, яка
найчастіше зустрічається, є підприємства, які створені громадськими організаціями чи кооперативами,
які працюють у сфері послуг. Поряд з цим, компанія в окремих випадках виробляє деякі товари, які
мають бути конкурентоспроможними на ринку, з метою акумуляції достатніх фінансових ресурсів як
для забезпечення виживання підприємства, так і для покриття витрат з метою забезпечення
соціальних груп цими товарами безкоштовно або за пільговими цінами. Як правило, вони інноваційні,
творчі, при створенні не потребують значних фінансових та ресурсних витрат. На наш погляд, така
модель дуже органічно вписується у діяльність із сільського туризму. В якості прикладу можна навести
можливість для споживача безкоштовно скористатись гостинністю господаря туристичної садиби
взамін на допомогу по господарству, чи реалізацію сільськогосподарської (сувенірної) продукції
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фермером за пільговими цінами при умові самостійного збирання врожаю чи самостійного
виготовлення продукції споживачем.
5. Моделі організаційної підтримки – підпорядковані неурядовим організаціям, підприємцям чи
товариствам, використовують працю добровольців, сферою діяльності може бути як виробництво, так
і надання послуг, використовують дохід від комерційної діяльності для підтримки своєї головної
організації. На наш погляд, у сільському туризмі це може проявлятись створенням довкола історичних
чи природних зон громадських організацій чи підприємницьких кластерів.
Слід визначити, що не всі соціальні підприємства можуть чітко відповідати описаним критеріям.
На практиці може бути поєднання одним підприємством вказаних ознак. Такі соціальні підприємства
відносяться до декількох моделей [8].
Існуючий на сьогодні низький рівень впровадження в Україні соціального підприємництва можна
пояснити наступними чинниками: не достатня інформаційна обізнаність громадськості та державних
органів з досліджуваного питання; недостатній розвиток, а інколи й відсутність інфраструктури з
підтримки соціальних підприємств; відсутність розуміння механізму функціонування подібних
підприємств; відсутність активної громадянської позиції у більшості населення України.
Впровадження соціального підприємництва у сферу сільського зеленого туризму сприятиме
вирішенню наступних завдань:
– надання суспільно необхідних послуг та задоволення потреб громади;
– організація самозайнятості та нових робочих місць;
– обмін знаннями та професійним досвідом;
– залучення до громадських ініціатив різних груп населення з метою розвитку території;
– зниження соціальної напруги;
– зростання кількості активних громадян, які самостійно розв’язують свої проблеми;
– відродження сільських територій та їх інфраструктури;
– підтримка громадських ініціатив, інноваційних проектів тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Суспільно-політичні та економічні процеси в Україні
зумовили об’єктивну необхідність знаходження нових форм ведення господарської діяльності з метою
забезпечення соціальної стабільності та скорочення розриву між бідними та багатими. Виявлені у
дослідженні спільні ознаки, які характеризують діяльність із сільського зеленого туризму та соціальне
підприємництво, дають підстави вважати, що сектор сільського зеленого туризму, інтегрований в
модель соціального підприємництва, може стати одним із векторів сталого розвитку українського села
та стати основою для розробки ефективної національної стратегії розвитку, в основі якої є
підприємницька діяльність та освіта.
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Постановка проблеми. Казначейське обслуговування бюджетних коштів на сучасному етапі
бюджетної реформи в Україні виступає одним із головних елементів забезпечення і підвищення
стабільності та захищеності бюджетної системи. Важливим етапом бюджетного процесу, на якому
реалізуються визначенні завдання та заходи соціально-економічного розвитку держави є виконання
бюджету. Функціонування казначейської системи дає можливість на підставі чітко визначених обсягів
реальних потреб раціонально проводити оптимізацію бюджетних потоків, забезпечувати безперервне
фінансування всіх учасників бюджетних відносин, робити процес виконання бюджету прозорим та
ефективним. У цьому контексті актуальним є розкриття сутності та окреслення перспектив розвитку
казначейського обслуговування Державного бюджету України.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання удосконалення казначейської системи
обслуговування як державного, так і місцевих бюджетів як за доходами, так і за видатками
перебувають у центрі уваги науковців та практиків-фінансистів. Теоретичні та практичні аспекти
казначейського обслуговування бюджетів досліджуються у працях таких учених і практиків:
С. Булгакової, П. Боровика, П. Петрашко, В. Стоян, Н. Сушко, О. Чечуліної, А. Блошинської, С. Юрія,
Є. Галушки [2; 6] та інших. Зокрема, Е. Курганська [3] зазначає низку проблемних питань
казначейського обслуговування державних та місцевих бюджетів, серед яких: недотримання принципу
єдності каси, недосконалість існуючої матеріально-технічної бази та єдиної автоматизованої
інформаційної системи.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування шляхів вдосконалення казначейської
системи щодо виконання бюджету на підставі дослідження практики казначейського обслуговування
Державного бюджету України.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні Казначейство організовує свою
діяльність відповідно до Положення про Державну казначейську службу України та реалізує державну
політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів і бухгалтерського обліку
виконання бюджетів. Базові положення казначейського обслуговування бюджетів містяться в ст. 43
Бюджетного кодексу України, згідно з якою “…при виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів
застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів. Казначейство України забезпечує
казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку,
відкритого у Національному банку України” [1]. Цією ж статтею визначені основні складові
казначейського обслуговування коштів держбюджету, а саме:
 розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів коштів за правилами,
встановленими законодавством. Із цією метою розпорядникам коштів у органах Казначейства
відкриваються бюджетні рахунки для їх обслуговування;
 контроль здійснення бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень до бюджету, взятті
бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими
зобов’язаннями;
 ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету.
При цьому Казначейство має дотримуватися вимог національних стандартів бухгалтерського обліку в
державному секторі та інших нормативно-правових актів Міністерства фінансів України [1].
З моменту свого заснування Казначейська служба пройшла надзвичайно важкий та довгий шлях
у своєму розвитку. Проте й сьогодні існують проблеми в її функціонуванні. Насамперед, не в повному
обсязі виконується одна з найважливіших функцій у життєдіяльності держави – функція оперативного
управління доходами і видатками державного бюджету. Сьогодні утвердилась тенденція до
збільшення залишків бюджетних коштів в установах банків, які не використовуються установами та
організаціями, що фінансуються із бюджету. Така ситуація пояснюється тим, що з вини головних
розпорядників коштів державного бюджету значні суми повністю залишаються на рахунках
Державного казначейства через несвоєчасний їх розподіл, відсутність належно оформленої
кошторисної документації, угод на поставку матеріальних цінностей, обладнання тощо [2].
Проте, впродовж чотирьох років помітні також значні досягнення в розвитку казначейської
справи в Україні. За останні кілька років зроблено значні кроки щодо вдосконалення програмного
забезпечення з обслуговування бюджетів, зокрема, у 2014 р. введено в дію автоматизовану систему
(АС) обліку казначейського виконання бюджетів АС “Казна” з підсистемою АС Є-Казна, яка створена
на основі АС “Казна-Доходи” та системі віддаленого доступу ВЕБ “Клієнт казначейства”. Використання
головної книги АС “Казна-Доходи” забезпечує єдине середовище бухгалтерського обліку і дозволяє
вести єдину облікову політику виконання як дохідної, так і видаткової частини бюджетів всіх рівнів [3].
Слід зазначити, що Казначейством України систематично здійснюються стратегічні модернізаційні
заходи, наприклад, впровадження ПТК АС «Є-Казна», аналог якого відсутній в країнах СНД, є
яскравим досягненням перспективного розвитку казначейської системи України [4]. Впровадження
ПТК АС «Є-Казна» в дослідно-промислову експлуатацію в усіх органах Казначейства України сприяє
вирішенню низки першочергових завдань, поставлених перед органами Казначейства України, а саме:
 мінімізація часу на виконання казначейських транзакцій;
 оптимізація забезпечення використання бюджетних коштів виключно в межах діючого
бюджетного законодавства шляхом посилення контролю за дотриманням платіжної дисципліни
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;
 зменшення вартості супроводження інформаційних систем з обслуговування бюджетів;
 запровадження електронного документообігу в частині надання в електронному вигляді
документів та звітності, що призводить до економії часу, коштів та витратних матеріалів шляхом
впровадження системи дистанційного обслуговування (СДО) клієнтів системи Казначейства України
через програмно-технічний комплекс (ПТК) «Клієнт Казначейства-Казначейство» з використанням
засобів електронного цифрового підпису.
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Сьогодні органами Казначейства проводиться повномасштабне впровадження СДО клієнтів, яке
надає доступ до ресурсів інформаційного середовища Державної казначейської служби України в
частині формування та передачі до органів Казначейства платіжних документів з використанням
електронного цифрового підпису, завантаження інформації щодо бюджетних зобов’язань і бюджетних
фінансових зобов’язань, завантаження розподілів відкритих асигнувань і розпоряджень на виділення
асигнувань місцевого бюджету, формування та отримання клієнтами Казначейства електронних
виписок по рахунках.
Так, за весь аналізований період, тобто станом на 28.12.2017 року укладено із клієнтами 17 130
договорів на дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного
комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство». З них 5 221 клієнт, які фінансуються з державного
бюджету, 11 597 клієнтів з місцевого бюджету та 312 з фондів. 25 областей підключено і працює у
системі: 6 861 клієнт отримують виписки та 4 047 клієнтів здійснюють платежі [4].
Низькі темпи підключення клієнтів через ПТК “Клієнт Казначейства-Казначейство” до СДО
показують необхідність проведення роз’яснювальної роботи, зокрема шляхом доведення його переваг
та можливостей. Впровадження новітніх технологій в системі органів Казначейства надає можливість
пошуку більш досконалих методів управління фінансовими ресурсами, а також забезпечує ефективне,
результативне та прозоре виконання бюджетів. Важливим є те, що з 2 липня 2018 року запрацювали
нові рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів. У цих рахунках що за
новими реквізитами в усіх областях код банку МФО є однаковим – 899998. А це означає, що
адмініструванням усіх платежів буде займатись безпосередньо ДКСУ, а не його територіальні органи.
З метою оптимізації процесу управління державними фінансами Казначейством протягом 2017-2018
років реалізується масштабний проект щодо централізації на єдиному технологічному майданчику всіх
дохідних рахунків держави [5].
Беручи це до уваги, важливою постає потреба в аналізі діяльності Державної казначейської
служби та виявлення нових і удосконалення діючих шляхів розвитку казначейської системи виконання
Державного бюджету України. Адже, саме в процесі виконання бюджету генеруються дані про
операції, левову частину із яких становлять дані за доходами і витратами. В Україні генерування
інформації відбувається в процесі казначейського обслуговування державного бюджету. Цей процес
тісно взаємопов’язаний з процесом управління грошовими потоками, оскільки ефективне виконання
бюджету вимагає постійної наявності грошових коштів для забезпечення здійснення всіх платежів.
Так як рівень забезпеченості держави ресурсами залежить від величини та динаміки доходів
державного бюджету, то для визначення цього рівня нам необхідно дослідити основні підсумки
виконання Державного бюджету за 2015-2017 рр. Зростання економіки в цей період в Україні
відбувалося повільно, на що впливали та досі впливають наслідки продовження військового конфлікту
на сході країни, тимчасового припинення переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі,
а також масштабні кібератаки у другій половині 2017 року.
Загалом, доходи зведеного бюджету України за 2015-2017 рр. збільшилися на 364,76 млрд грн,
видатки на 376,89 млрд грн. Перевищення видатків зведеного бюджету над його доходами
спостерігалося протягом всього досліджуваного періоду. Відхилення між дохідною і видатковою
частинами Державного бюджету України зросло з 30,9 млрд грн у 2015 році до 83,69 млрд грн у 2017
році та перевищує граничний обсяг, встановлений Законом про Державний бюджет України на 2017
рік на 7,92%, що свідчить про неефективну політику формування та використання доходів бюджету
протягом останніх трьох років.
Стосовно дохідної частини виконання Державного бюджету – основною її часткою залишаються
податкові надходження, які становлять близько 80% усіх доходів. Протягом останніх трьох років
спостерігається позитивна тенденція до їх зростання (табл. 1).
Загальна сума податкових надходжень у 2017 р. порівняно з 2015 р. зросла на 217,73 млрд грн,
причому надходження від непрямих податків майже втричі перевищують надходження від прямих
податків. Найбільше значення при формуванні надходжень до бюджету у 2017 р., як і в попередні
роки, мають: податок на додану вартість (ПДВ) з імпортних та українських товарів, робіт і послуг, який
у 2017 р. порівняно з 2015 р. зріс на 183,04 млрд грн, податок на доходи фізичних осіб (порівняно з
2015 р. зріс у 2017 р. на 29,97 млрд грн), податок на прибуток, що зріс у 2017 р. порівняно з 2015 р. на
32,913 млрд грн та рента за користування надрами, яка у 2017 р. порівняно з 2015 зросла на 8,62
млрд грн [4].
Підсумовуючи дані, наведені в таблиці 1, можна стверджувати, що за досліджуваний проміжок
часу податкові надходження мали постійну позитивну тенденцію при значному знеціненні валюти
упродовж останніх років, а точніше при сумарному індексі інфляції за 2015-2017 рр. у розмірі 192%,
зростання податкових надходжень за вказаний період більшою мірою зумовлене саме інфляцією, а не
розвитком національної економіки. Суттєве зростання доходів протягом 2015-2017 рр. було
обумовлене такими економічними факторами: зростанням імпорту товарів, прибутку прибуткових
підприємств, середньомісячної заробітної плати, в т. ч. за рахунок фактору підвищення мінімальної
заробітної плати в 2 рази; змінами до податкового законодавства (зокрема, індексація ставок).
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Таблиця 1
Доходи державного бюджету, млрд грн
Показники

2015

2016

2017

Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення
ринкової вартості
Податок та збір на доходи фізичних осіб

409,42

503,88

627,15

79,84

114,15

141,95

45,06

59,81

75,03

Податок на прибуток підприємств

34,78

54,34

66,91

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

39,8

44,09

48,66

Внутрішні податки на товари та послуги

241,56

325,63

422,27

ПДВ з вироблених в Україні товарів

108,09

139,49

180,17

ПДВ з ввезених на територію України товарів
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
(продукції)
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних
товарів (продукції)
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

138,76

181,45

250,53

38,78

55,12

66,3

24,33

35,01

41,99

40,3

20,37

24,54

Збори на паливно-енергетичні ресурси

7,25

0,28

-0,01

120,01

103,64

128,4

Доходи від операцій з капіталом

0,17

0,19

0,29

Цільові фонди

0,16

0,29

28,85

Офіційні трансферти

3,14

4,17

5,97

Всього
Джерело: складено за даними ДКСУ (http://www.treasury.gov.ua)

532,7

612,7

790,66

Неподаткові надходження

Другу (16,24%) та третю (0,75%) за розміром частку становлять відповідно неподаткові
надходження та офіційні трансферти. Головним наповнювачем бюджету в розділі неподаткових
надходжень в 2017 році є Національний банк, який перерахував 44,38 млрд грн. Це на 4,18 млрд
грн більше, ніж в 2016 році.
Неподаткові доходи державного бюджету з 2015 по 2016 рр. знизились на 14%, а за
наступний період зросли на 23% і становили 128,4 млрд грн. Збільшення відбулось завдяки
зростанню надходжень із бюджетних установ та підприємств державної форми власності.
Загалом, розвиток казначейської справи в Україні проходив досить високими темпами, і
сьогодні виникла ситуація, яка не дає можливості повністю та ефективно використовувати та
провадити сучасну казначейську систему виконання бюджетів. Це пов’язано із тим, що
повноваження органів казначейства були сформовані у період їхнього створення і нині не
враховують сьогоднішніх соціально-економічних та політичних реалій. Здійснюючи казначейське
обслуговування бюджетних коштів при виконанні державного бюджету, Казначейство України
взаємодіє з усіма учасниками бюджетного процесу, у тому числі з головними розпорядниками,
розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів. В процесі взаємодії Казначейство України
здійснює комплекс організаційних процедур щодо забезпечення обліку надходжень та видаткових
операцій, контролю за ефективним використанням та цільовим спрямуванням коштів державного
бюджету та формування фінансової звітності про виконання бюджету. Крім того присутня
проблема дефіциту фінансових ресурсів, яка виникає перед державою на сьогоднішній день є
результатом неоптимального перерозподілу цих коштів, замість загальноприйнятого у світі
управління ресурсами, яке забезпечує здійснення видатків у межах асигнувань, які реально
передбачені державним та місцевими бюджетами [6]. Загалом, можна виділити такі основні
проблеми казначейської системи виконання Державного бюджету:
– немає чіткого розподілу функцій між підрозділами Державної казначейської служби та
Міністерства фінансів України в розпорядженні бюджетними коштами як державного, так і
місцевих бюджетів;
– недостатній рівень контролю стосовно запобігання бюджетним правопорушенням та
використання бюджетних коштів казначейських органів;
– складна форма звітності про використання бюджетних коштів;
– відсутність у веденні бухгалтерського обліку єдиної уніфікованої системи;
– недостатній рівень забезпечення соціальних потреб працівників органів ДКСУ, а також
рівень забезпечення матеріально-технічною базою її підрозділів.
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Разом з тим, у процесі взаємодії з розпорядниками бюджетних коштів при казначейському
обслуговуванні державного бюджету за видатками існують ще й такі проблеми:
1. Відсутність електронного документообігу, що потребує додаткового часу та фінансових
ресурсів для отримання виписок з бюджетних рахунків між органами Казначейства України та
розпорядниками бюджетних коштів.
2. Присутня проблема використання різних програмних продуктів органами Казначейства та
розпорядниками бюджетних коштів.
3. Здійснення
органами
Казначейства
та
розпорядниками
бюджетних
коштів
бухгалтерського обліку видатків за різними Планами рахунків.
4. Недостатній рівень відповідальності окремих розпорядників бюджетних коштів. Тобто,
присутні випадки несвоєчасного надання головними розпорядниками та розпорядниками
бюджетних коштів нижчого рівня розподілів зведених показників, кошторисів, платіжних
документів, розподілів відкритих асигнувань, паспортів бюджетних програм.
Що стосується дохідної частини бюджету, то в сучасних умовах господарювання нагальні
проблеми у її формуванні продовжують залишатися непоміченими, живлячи тіньову економіку з її
негативними наслідками та створюючи підґрунтя для корупції. І тому, першочерговим завданням
казначейського обслуговування Державного бюджету є створення такої системи його виконання,
яка дала б змогу забезпечувати контроль за відповідністю державних доходів прийнятому закону
про бюджет на поточний бюджетний рік, а також рівномірний розподіл надходжень і витрат у часі,
підтримання їх пропорційності упродовж бюджетного року. Серйозна політична стурбованість з
приводу витрачання державних коштів та ролі уряду, а також забезпечення прозорості звітних
даних на всіх рівнях державного управління зумовлюють необхідність удосконалення
казначейської системи виконання бюджетів [7]. Тому, для удосконалення взаємодії органів
Казначейства України з розпорядниками бюджетних коштів необхідно запровадити:
– електронний документообіг в частині надання в електронному вигляді документ ів та
звітності, що призводить до економії часу, коштів та витратних матеріалів шляхом впровадження
СДО клієнтів системи Казначейства України через ПТК «Клієнт Казначейства – Казначейство» з
використанням засобів електронного цифрового підпису;
– єдиний програмний продукт з ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової
звітності розпорядниками бюджетних коштів та фондами загальнообов ’язкового державного
соціального і пенсійного страхування з інтеграцією до облікової системи Казначейства і системи
подання фінансової звітності в електронному форматі, що спрощує обробку, зберігання,
вилучення та відтворення накопиченої інформації для проведення аналізу і підтримки прийняття
рішень;
– єдиний інформаційний ресурс для розміщення довідкової та нормативно -правової
інформації, висвітлення інформації про проведення державних закупівель, встановлених
порушень бюджетного законодавства, що сприятиме підвищенню ефективності бюджетних
видатків та оптимізації управління підвідомчими бюджетними установами;
– єдиний план рахунків, який використовуватиметься органами Державної казначейської
служби України, що дасть змогу забезпечити прозорість облікових процесів, складання звітності та
отримання інформації про фінансові операції, які здійснюються у державному секторі;
– оптимізацію витрачання бюджетних коштів шляхом запровадження внутрішнього контролю,
спрямованого на посилення відповідальності керівників установ за управління й розвиток установ,
що дасть змогу підвищити рівень бюджетно-правової відповідальності головних розпорядників,
розпорядників і одержувачів бюджетних коштів [8].
Проте, актуальним на сьогодні і досі залишається удосконалення діючих механізмів та
пошук нових напрямів розвитку казначейської системи обслуговування державного бюджету, що є
необхідним елементом структурної перебудови та ефективним засобом раціонального
використання державних фінансових ресурсів в умовах сьогочасності.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, удосконалення системи
казначейського обслуговування у сфері управління коштами Державного бюджету України
доцільно здійснювати за такими напрямами:
– підвищення вимог до роботи підрозділів фіскальної та казначейської служб щодо
виконання ними завдань та функцій, визначених законодавством, забезпечивши щорічне
підвищення кваліфікації їх працівників;
– забезпечення чіткого розподілу функцій в розпорядженні бюджетними коштами як
державного, так і місцевих бюджетів між підрозділами державної казначейської служби та
Міністерства фінансів України;
– посилення контролю казначейських органів за використанням бюджетних коштів та
активізація діяльності Казначейства стосовно запобігання бюджетним правопорушенням;
– суттєве спрощення форм звітності про використання бюджетних коштів, а також виконання
кошторисів та бюджетів;

14

ЕКОНОМІКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

– удосконалення системи бухгалтерського обліку на основі національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;
– впровадження в національних казначействах нових форм та методів діяльності відповідно
до існуючих міжнародних стандартів у роботі Державної казначейської служби України;
– використання елементів зарубіжного досвіду для покращання казначейських процедур
виконання бюджетів усіх рівнів.
Крім того, присутня необхідність сконцентрованості зусиль на ефективному управлінні
фінансовими ресурсами держави та доцільність дотримання прозорих правил ефективного і
раціонального використання державних коштів, недопущення бюджетних правопорушень як у
діяльності органів Державної казначейської служби України, так і в роботі головних розпорядників
коштів, а також розроблення рекомендацій щодо підвищення стимулів оплати праці у вигляді
премій, відпусток, доплат (за конкретні показники особливостей праці або особисті професійні та
ділові якості працівників, які безпосередньо впливають на результати роботи працівника).
Значні досягнення, як, наприклад, впровадження ПТК АС «Є-Казна», аналог якого відсутній в
країнах СНД, впровадження СДО клієнтів через програмно-технічний комплекс “Клієнт
Казначейства - Казначейство”, що надає доступ до ресурсів інформаційного середовища
Державної казначейської служби України, зростання дохідної частини виконання державного
бюджету протягом останніх трьох років свідчать про забезпечення перспективного розвитку
казначейської системи України, а впровадження запропонованих заходів сприятиме підвищенню
якості казначейського обслуговування бюджетних ресурсів.
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ECONOMIC MECHANISM FOR THE IMPLEMENTATION OF THE
STRATEGY OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT UNDER THE
CONDITIONS OF STABILITY: METHODS AND INSTRUMENTS
Постановка проблеми. Сучасний стан соціо-еколого-економічної ситуації на сільських
територіях України зумовлює необхідність застосування системи заходів стимулюючого впливу,
направленого на подолання негативних явищ у соціальній, економічній та екологічній сферах.
Лише системні перетворення та модернізація існуючих підходів до активізації розвитку соціально демографічної, економіко-виробничої, природоохоронної та культурно-освітньої складових
дозволить досягти сталого розвитку сільських територій. Для цього необхідно розробити дієвий
економічний механізм імплементації запропонованої Єдиної комплексної стратегії розвитку
сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 рр., кінцевою метою якої
задекларовано створення в Україні до 2020 р. сталої багатофункціональної сільської економіки,
яка поряд із виробництвом сировини і харчових продуктів задовольнятиме інші потреби населення
та забезпечуватиме надання широкого спектра суспільних послуг, формування якісного життєвого
середовища, підвищення рівня зайнятості, зміцнення сільських громад, збереження довкілля і
традиційних сільських ландшафтів [5]. Актуальність проблеми, теоретична і практична значимість
її вирішення, а також гострота сучасних проявів зумовлюють необхідність розробки науково практичних рекомендацій щодо формування економічного механізму реалізації стратегії сталого
сільського розвитку в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у вивчення теоретикоприкладних аспектів сталого розвитку сільських територій зробили такі відомі вітчизняні і
зарубіжні вчені, як: М. Бешнасі, О. Бородіна [1], В. Борщевський [11], О. Булавка [3], З. Герасимчук
[2], Х. Дейлі, О. Загурський [6], В. Залізко, Т. Зінчук, Н. Котенко [10], М. Малік [3], О. Онищенко,
М. Орлатий, О. Попова [1], І. Прокопа [1], К. Прокопишак, П. Саблук [3], М. Стегней [13], П. Харді,
В. Юрчишин, К. Якуба та багато інших.
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Варто зазначити, що науково-організаційні засади розробки економічного механізму
реалізації стратегії соціально-економічного розвитку сільських територій України досліджені ще
недостатньо. Залишаються відкритими питання виокремлення та обґрунтування методів,
інструментів та важелів реалізації вище вказаної стратегії, як складових елементів системи
забезпечення сталого сільського розвитку.
Постановка завдання. Метою статті є поглиблення науково-методичних положень й
обґрунтування практичних рекомендацій щодо розробки організаційно-економічного механізму
реалізації стратегії розвитку сільських територій України за умов сталості. Для досягнення мети
було поставлено наступні завдання: обґрунтувати теоретико-методичні засади формування
економічного механізму реалізації стратегії сталого сільського розвитку; запропонувати необхідні
важелі та інструменти вище вказаного механізму, які б забезпечили взаємоузгодженість та
взаємодоповненість економічних, соціальних, екологічних та інших цілей розвитку сільських
територій; узагальнити пропозиції щодо розробки дієвого економічного механізму сільського
розвитку за умов сталості.
Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі формування економічного
механізму реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку сільських територій
виникає необхідність виконання завдань, поставлених на державному рівні. Стратегічними
імперативами розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року визначено,
перш за все, збалансованість за економічними, соціальними та екол огічними критеріями будь-яких
рішень щодо розвитку аграрного сектору [14, с. 7]. Методи економічного механізму імплементації
стратегії сталого сільського розвитку передбачають оптимальне використання ресурсів і доходів
для довгострокового розвитку конкурентоздатної, збалансованої з екологічними обмеженнями,
високоефективної сільської економіки на основі наявного соціально -демографічного, природнокліматичного, інтелектуального, виробничого та ринкового потенціалів. Обґрунтування вибору
необхідних важелів та інструментів вище вказаного механізму ґрунтується на взаємоузгодженості і
комплементарності економічних, соціальних, екологічних та інших цілей розвитку сільських
територій України. Адже реалізація обраної стратегії передбачає: досягнення соціальної рівно сті у
доступі до суспільних благ; дотримання паритету у використанні та відтворенні економічних,
соціальних та екологічних функцій природно-кліматичних ресурсів, перш за все, земельних та
лісових; модернізацію аграрного виробництва у такий спосіб, що дозво ляє звести до мінімуму
екологічні загрози за умови збереження національної культури.
Економічний механізм (ЕМ) реалізації стратегії сталого сільського розвитку – це система
економічних й організаційно-управлінських методів та відповідних їм інструментів й важелів
впливу
на
соціо-еколого-економічний
розвиток
сільських
територій
України,
як
багатофункціональної системи, з метою адаптації до існуючих умов, забезпечення синергетичного
ефекту й досягнення стратегічних орієнтирів, визначених цілей та розроблених завдань (рис. 1).
При розробці ЕМ необхідно враховувати таку особливість сільських територій, як
поліфункціональність та багатоаспектність. Крім того, такий механізм повинен будуватись як
гетерогенний, при одночасній орієнтації на дотримання основних принц ипів синергетики й
передбачати відкритість самого процесу розробки та, відповідно, втілення. Вище наведене
дозволяє сформувати дві групи методів реалізації стратегії та вирішення соціально -економічних
проблем розвитку сільських територій: економічні та організаційно-управлінські.
При формуванні економічної політики на селі обов’язково повинні бути враховані соціальні
та екологічні цілі, що системно спрямовуються на підвищення якості життя та добробуту
сільського населення. Незважаючи на те, що ЕМ реалізації стратегії сталого розвитку сільських
територій формується під дією об’єктивних та суб’єктивних чинників, він повинен забезпечити
дієвість та результативність функціонування всіх її складових (рис. 2).
Вважаємо, що для забезпечення сталого розвитку сільських територій України доцільним є
поєднання дискреційного та недискреційного механізмів. На думку Черчик Л.М., дискреційний тип
передбачає використання заходів, які застосовуються відповідно до ситуації, оскільки без
здійснення цих заходів вона поліпшитися не може. Недискреційний тип базується на використанні
вмонтованих стабілізаторів, які автоматично регулюють ситуацію: податки, соціальні державні
виплати, субсидії тощо [15, с. 173].
Економічні методи та інструменти включають в себе: систему планування й
програмування; бюджетну, фіскальну, грошово-кредитну, амортизаційну та цінову політику;
систему інвестиційного та інноваційного забезпечення розвитку сільських територій в умовах
євроінтеграційної перспективи України. Організаційний аспект реалізації обраної стратегії
містить наступні складові: формування політики сільського розвитку на рівні держави; втілення
організаційної системи стратегічного управління розвитком сільських територій (права,
відповідальність, підпорядкованість) в умовах децентралізації; о рганізаційний інструментарій
державної підтримки соціально-економічного розвитку села; нормативно-правове забезпечення
реалізації стратегії. Зупинимося детальніше на кожному із вище вказаних аспектів.
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Економічний механізм реалізації стратегії сталого розвитку
сільських територій

Методи вирішення соціально-економічних проблем сільського розвитку

Економічні

Організаційно-управлінські

Прямого впливу

Нормативно-правові акти

Непрямого впливу

Заборони

Політика ціноутворення та
регулювання ЗЕД

Амортизаційна політика

Інноваційна політика

Грошово-кредитна політика

Інвестиційна політика

Бюджетна й фіскальна політика

Програмування, прогнозування

Гарантії

Квоти
Ліцензії
Стандарти
Умови
Дозволи

Інструменти вирішення
проблем сільського
розвитку

Стратегії, плани, програми, субсидії, дотації, податки, пільги,
відсоткові ставки, кредити, позики, інвестиції, ціни, тарифи, митні
платежі

Рис. 1. Методи та інструменти вирішення соціально-економічних проблем розвитку
сільських територій
Джерело: сформовано автором на основі [2, с. 180-183; 5]
Соціальна складова
Зростання добробуту, задоволення
суспільних потреб, забезпечення
зайнятості, відновлення та збереження
здоров’я сільського населення
Освітньо-культурна складова

Економічна складова
Забезпечення продовольчої безпеки,
нарощування та стабілізація доходів
сільських домогосподарств,
прибуткове функціонування
агроформувань

УМОВИ

Розвиток освітнього, культурного та
духовного рівня сільських жителів,
самовираження, збереження
патріотизму та національних традицій

Екологічна складова
збереження навколишнього природного
середовища та елементів довкілля,
відтворення агроекосистем, охорона та
розширення агроландшафтного
біорізноманіття

Рис. 2. Система умов, необхідних для забезпечення в результаті реалізації стратегії
сільського розвитку
Джерело: розробка автора
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ДЖЕРЕЛА ФІНАСУВАННЯ
РОЗВИТКУ СЕЛА

1. Система планування й прогнозування розвитку сільських територій повинна передбачати
перш за все узгодженість стратегічних планів чи стратегій розвитку (5 років), тактичних за якісними
напрямками (2-4 роки), поточних (на близьку перспективу) та оперативно-календарних. Нині
необхідним вбачається використання загальносвітових тенденцій щодо форм поєднання і
використання прогнозів та стратегій, а також прийомів і методів непрямого, так званого індикативного
планування. Замикула В.В. справедливо зазначає, що саме індикативні плани держави щодо розвитку
сільських територій базуються на використанні розширено-обмежувальних інструментів, зокрема:
розширниками виступають широка участь сільського населення у розробці планів та інформування
про них; обмежувачами – нормативи і бюджетні рамки; орієнтирами – рамкові умови макроекономічної
політики, цільові та інвестиційні програми [7, с. 3-4].
2. Бюджетна та фіскальна політика є важливими інструментами економічного механізму
реалізації стратегії сталого розвитку сільських територій. Як відомо, сільський розвиток є
фінансовомістким процесом, що потребує значних матеріально-грошових затрат та їх акумуляції,
контролю за належним витрачанням коштів, спрямованих на здійснення соціальних програм,
інноваційно-інвестиційних
проектів
й
природоохоронних
та
культурно-освітніх
заходів.
Загальновизнано, що фінансове забезпечення сільського розвитку може здійснюватися у трьох
формах: самофінансування, кредитування й зовнішнє фінансування (рис. 3). За результатами
проведеного дослідження виявлено низку фінансових проблем забезпечення сталого розвитку
сільських територій України: по-перше, існує значна фінансова залежність більшості сільських
територіальних громад від міжбюджетних трансфертів; по-друге, в окремих сільських територіальних
громадах відсутній реальний вплив на обсяги власних доходів до бюджету; по-третє, часто
спостерігається неефективне використання власного виробничо-ресурсного потенціалу, що
призводить до дефіциту бюджету; по-четверте, значна диференціація сільських територіальних
громад за рівнем бюджетної забезпеченості залежно від територіального розміщення (приміські та ті,
які знаходяться в «глибинці») та ін.
 державний та місцевий бюджети, які формуються із загальнодержавних та
місцевих податків і зборів;
 інвестиції, позикові кошти;
 прибуток комунальних підприємств;
 спонсорські кошти та благодійні внески;
 грантові кошти за умови участі у міжнародних, транскордонних та державних і
місцевих програмах підтримки розвитку АПК та сільських територій;
 кошти бізнесу та сільських мешканців за умови їх безпосереднього залучення
до фінансування реалізації місцевих ініціатив;
 внески у цільові фонди;
 орендна плата за користування земельними ділянками та іншими об’єктами
нерухомості та ін.

Рис. 3. Джерела фінансового забезпечення сільського розвитку
Джерело: сформовано автором

Нині вагомі місце та роль в системі удосконалення бюджетного режиму розвитку сільських
територій та фіскальної політики відводиться адміністративно-територіальній реформі, яка
здійснюється в Україні. Одним із засадничих принципів децентралізаційних перетворень на селі
визначено розширення фінансової бази сільських територіальних громад шляхом передачі низки
податків та зборів (чи їх частин) на місцевий рівень. Місцеві бюджети новостворених об’єднаних
адміністративно-територіальних одиниць мають формуватись на основі принципу субсидіарності
системи місцевого самоврядування. Слід зазначити, що ефективне функціонування такої системи
адміністративно-територіального устрою можливе лише за умови належного ресурсного потенціалу
громад та його раціонального використання, як економічної основи сталого сільського розвитку.
Вважаємо, що для покращання виробничо-ресурсного забезпечення сільських територіальних громад,
диверсифікації фінансових джерел подальшого розвитку тощо доцільно передати в комунальну
власність: державні землі; водні об’єкти (ставки, водоймища) місцевого значення; землі водного
фонду; так звані колишні «колгоспні» ліси; землі вилучені із сільськогосподарського обробітку та ін.,
що потребує унормування широкого кола питань як правого, так і соціально-економічного характеру.
3. Грошово-кредитна політика, яка орієнтована на підтримку розвитку сільських територій, є
дієвим важелем та пріоритетним напрямом аграрної політики держави. Особливо корисним для
удосконалення грошово-кредитної політики як вагомого важеля економічного механізму реалізації
стратегії сталого розвитку сільських територій, є досвід країн Європейського Союзу. Пріоритетність
сільського розвитку в країнах Європи відображає той факт, що щорічно з бюджету виділяється більше

19

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА – 7-8’2018 [76]
Науково-виробничий журнал

30 млрд євро на структурні економічні перетворення для недостатньо розвинених регіонів, більшість з
яких – це сільські території [13, с. 132-133].
На основі проведеного дослідження напрямів державного регулювання розвитку аграрного
сектору та сільських територій в зарубіжних країнах варто зазначити, що в ЄС розроблена та
впроваджена спеціалізована система сільськогосподарського кредитування та страхування, яка
побудована на діяльності спеціалізованих установ кредитування фермерів, кооперативних і
земельних банків, інших фінансових інститутів. Крім того існує окрема система компенсаційних
платежів з державного бюджету, яка враховує ризикованість галузі та страхує агротоваробників на
випадок несприятливих погодних умов. Варто зазначити, що сільські підприємці, які бажають
реалізувати проекти диверсифікації діяльності, можуть скористатись фінансовою допомогою від
Європейського сільськогосподарського фонду сільського розвитку у розмірі до 70 тис. євро або
отримати допомогу у формі підтримки інвестицій [16].
Європейський досвід сприяння розвитку сільського господарства засвідчує високу ефективність
регуляторної політики САП ЄС, яка проявляється не лише у послабленому оподаткуванні
господарюючих суб’єктів, але й у розвиненій та диверсифікованій системі дотування, субсидування та
відшкодування витрат, які спрямовані на розвиток сільських територій. Нині країни ЄС встановлюють
свої власні пріоритети для розвитку сільських територій, проте зобов’язані витрачати принаймні 10 %
свого бюджету на забезпечення конкурентоспроможності їх сільського і лісового господарств,
щонайменше 25 % на покращення стану навколишнього середовища та сільської місцевості та не
менше 10 % на диверсифікацію сільської економіки. Кошти можуть бути використані як для
сільськогосподарської так і для несільськогосподарської діяльності, таких як: покращення якості доріг,
допомога малому бізнесу, підтримка харчової промисловості, розвиток сфери послуг по догляду за
дітьми тощо [11, с. 26].
Нині впроваджується нова європейська стратегія «EUROPE 2020: European strategy forsmart,
sustainable and inclusive growth», і реформа САП ЄС на період до 2020 р. має забезпечити свій внесок
в реалізацію європейської стратегії «Європа 2020». Вище вказана стратегія визначає три фактори
зміцнення економіки: розумне зростання; сталий розвиток; інклюзивне (всеосяжне) зростання і розмір
запропонованого Європейською комісією бюджету САП ЄС на 2014-2020 рр. складає 386,9 млрд євро
[4]. В структурі бюджету видатки за першим фінансовим блоком (прямі виплати і маркетингові
витрати) становлять 72,8 %; за другим (сільський розвиток) – 23,2; за новими додатковими й
надзвичайно важливими напрямами – 4 %. Враховуючи вище викладене, варто зазначити, що
незважаючи на низку державних програм та розроблених заходів, практичне використання грошовокредитної політики, як ключового інструменту регулювання розвитку сільських територій України не
можна назвати повним та ефективним.
4. Система інвестиційного забезпечення розвитку сільських територій, яка спрямована на
зміцнення інвестиційного потенціалу села, є важливим інструментом економічного механізму
реалізації стратегії сталого сільського розвитку. Досліджуючи еволюційні зміни пріоритетів
інвестиційної діяльності на сільських територіях, Котенко Н.М. зазначає, що в останні роки відбулась
поступова трансформація її парадигми, основними проявами якої є: по-перше, переорієнтація
інвестиційних процесів із зовнішніх на внутрішні джерела фінансування, що обумовлено низькою
інвестиційною привабливістю сільських територій, обмеженими можливостями місцевих підприємств
фінансувати вирішення соціальних та екологічних проблем, практичною відсутністю державного
механізму фінансового забезпечення сільського розвитку; по-друге, зміна цільового спрямування в
напрямі сільське господарство – сільська територія – сільська громада [10, с. 8].
Відомо, що визначальним критерієм ефективності формування і використання інвестиційного
потенціалу сільських територій є їх інвестиційна активність. Проведений аналіз статистичних даних
свідчить про зростання обсягів інвестиційних ресурсів, вкладених на сільських територіях України
(табл. 1).
Зокрема, у 2017 р. вартість капітальних інвестицій у фактичних цінах склала 57804,7 млн грн, що
на 38745,7 млн грн, або більш як втричі вище порівняно з 2013 роком. Проте темпи активності
протягом 2013-2017 рр. були нестійкими. Актуальною проблемою на сільських територіях України вже
тривалий час залишається перевищення попиту на інвестиційні вкладення над пропозицією. На нашу
думку, залученню коштів для розвитку сільських територій досліджуваного регіону сприятиме
ґрунтовна інвестиційна політика, яка спрямована на: розвиток інвестиційної інфраструктури;
створення сприятливого клімату для залучення іноземних інвестицій в економічну, соціальну та
екологічну сфери сільської економіки; удосконалення порядку формування та використання
державних фінансових ресурсів, призначених для інвестування; налагодження партнерських відносин
у системі «влада – аграрний бізнес – сільські територіальні громади» та забезпечення соціальної
відповідальності бізнесу; інформаційно-консультаційна підтримка та допомога у сфері реалізації
міжнародних, державних, регіональних та місцевих програм та проектів розвитку сільських територій
тощо.
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Таблиця 1
Динаміка та стан інвестиційної діяльності на сільських територіях України
Види діяльності
Всього (у фактичних
цінах), млрд грн
в тому числі:
Сільське, лісове та рибне
господарство, млрд грн
У % до всього

Роки

2017 р. до 2013 р.

2013

2014

2015

2016

2017

+,-

%, раз

267,7

219,4

273,1

359,2

412,8

145,1

154,2

19,1

18,8

30,2

50,5

57,8

38,7

в 3,0 р.

7,1

8,6

11,1

14,1

14,0

6,9

х

29,3

49,7

57,0

38,4

в 3,1 р.

10,7

13,8

13,8

6,9

х

з них:
Сільське господарство,
мисливство та пов’язані з
18,6
18,4
ними послуги, млрд грн
У % до всього
6,9
8,4
Джерело: розраховано за даними [8; 12, с. 363]

5. Інноваційна діяльність вважається важливим чинником ефективного соціальноекономічного розвитку сільських територій та розглядається як один з пріоритетів аграрної та
регіональної політики держави. Адже, на сучасному етапі національних інституційних та структурних
перетворень важливою складовою формування інноваційно-інвестиційної системи є забезпечення
сталого розвитку сільських територій, спрямованого на активізацію інтелектуального потенціалу,
трансферу інноваційних розробок, впровадження екологобезпечних й ресурсоощадних технологій,
виробництво органічної продукції, диверсифікацію аграрного підприємництва тощо.
Державна цільова програма сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року,
розроблена на основі відповідної концепції і схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
3 лютого 2010 року № 121-р декларує стимулювання інноваційного розвитку агропромислового
виробництва і сільських територій за рахунок:
– забезпечення фінансової підтримки закупівлі складної сільськогосподарської техніки;
– розробку та реалізацію спеціальної науковотехнічної програми з обґрунтування шляхів
розвитку сільських територій;
– стимулювання розвитку інфраструктури ринку інновацій в АПК [3, с. 11-12].
Вважаємо, що інноваційний характер розвитку сільських територій повинен включати не лише
результати науково-технічного прогресу у виробничій складовій аграрної сфери, а й ефективні
соціально-економічні та організаційно-управлінські інновації. У процесі інноваційного розвитку
сільських територій важливим є не лише реалізація нововведень, а й збереження традицій окремих
сільських територіальних громад.
6. Суть амортизаційної політики як економічного важеля механізму реалізації стратегії
сталого розвитку сільських територій полягає у встановленні прискорених строків та збільшенні
нормативів амортизації щодо використання основних виробничих й невиробничих засобів
сільськогосподарського, соціального та природоохоронного призначення. Механізм прискореної
амортизації передбачає пільгові терміни амортизаційного списання основних засобів, коли в перші
роки експлуатації сума амортизації нараховується у більшому розмірі, ніж у наступні. Таким чином,
завищені амортизаційні відрахування дозволяють скоротити розмір прибутку, що підлягає
оподаткуванню, тим самим забезпечити зростання частки чистого прибутку, створюючи сприятливі
умови для ефективного функціонування господарюючих суб’єктів, які є економічною основою сталого
розвитку сільських територій.
7. Значення цінової політики як дієвого важеля економічного механізму реалізації стратегії
сталого сільського розвитку з кожним роком зростає. Багатофункціональність сільської економіки,
різноманітність сфер агропромислової діяльності, територіальні та регіональні особливості України,
сезонні зміни та ризиковість галузі накладають свій відбиток на процес формування ціни на
сільськогосподарську сировину та продовольство. Рівень та динаміка цін є визначальним чинником
можливості забезпечення сільського населення продуктами харчування за доступними цінами.
Відомо, що традиційна сільськогосподарська продукція та продовольчі товари за рівнем еластичності
попиту належать до нееластичних і є соціально значущими, оскільки їх призначення – це відновлення
фізіологічних, професійних, інтелектуальних та інших здібностей людини. Вимірювальна, стимулююча,
перерозподільча, регулююча, оцінююча, контрольна та інші функції, які виконує ціна як грошове
мірило вартості конкретного товару чи послуг, є нині визначальними системоутворюючими
складовими рівня життя сільського населення, його добробуту та соціальної безпеки розвитку
сільських територій.
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До організаційно-управлінських методів реалізації стратегії сталого розвитку сільських
територій відноситься законодавче та нормативно-правове забезпечення; інституціональне
середовище; створення державними та регіональними органами управління стабільного правового
поля ділових угод, економічної поведінки суб’єктів господарювання, соціальної та екологічної безпеки
населення; організаційні регулятори конкурентного економічного та навколишнього природного
середовища для прийняття науково обґрунтованих та управлінсько-ефективних рішень. Основними
інструментами та важелями, за допомогою яких здійснюється організаційно-управлінський вплив на
процес імплементації стратегії сільського розвитку, є: закони; нормативні та нормативно-правові акти;
дозволи; гарантії; заборони; квоти; ліцензії; стандарти; умови; вимоги та ін.
1. Нормативно-правове забезпечення розвитку сільських територій включає: Конституцію
України; укази Президента України; постанови ВРУ; нормативні акти КМУ; нормативні акти
центральних органів виконавчої влади; нормативні акти органів місцевого самоврядування тощо. Нині
існує ціла система законодавчих актів, які регулюють окремі складові сільського розвитку: податкову і
бюджетну політику; соціальний захист і сферу зайнятості; структурну перебудову та розвиток
майнових та земельних відносин; фінансовий ринок і банківську сферу; інвестиційну, інноваційну та
зовнішньоекономічну діяльність та ін.
2. Інституціональне забезпечення сталого розвитку сільських територій України передбачає
організацію контролю за виконанням нормативно-правових актів з боку певних державних інститутіврегуляторів з метою максимального задоволення соціально-економічних інтересів господарюючих
суб’єктів (агроформувань, фермерських господарств та власників ОСГ, сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, галузевих асоціацій тощо) при збереженні балансу між соціальною,
екологічною та економічною складовими сільського розвитку.
Варто зазначити, що ключовим державним документом, метою розробки якого була зміна
спектру аграрної політики України з підтримки аграрного сектору на підтримку сільського розвитку
задля поліпшення якості життя та економічного добробуту сільського населення, є «Концепція
розвитку сільських територій на період до 2025 року», схвалена Кабінетом Міністрів України 23
вересня 2015 р. [9]. Додатково ухвалено план заходів з реалізації Концепції, який містить перелік
конкретних заходів та індикаторів оцінки результативності їх виконання за відповідними напрямами. В
контексті даного дослідження варто погодитись із Загурським О.М. та Юхименком Я.В., які
наголошують, що інституціональний розвиток має системно впроваджуватися на всіх рівнях
(національному, регіональному, місцевому), із застосуванням специфічних для кожного рівня програм
та інструментів на основі використання відносних переваг, пошуку точок зростання, виявлення і
підтримці пріоритетних напрямків розвитку сільських територій [6].
3. Систему дозволів, гарантій, стимулів, заборон, квот, ліцензій, стандартів, умов, вимог та
інших важелів організаційно-управлінських методів механізму реалізації стратегії сталого розвитку
сільських територій застосовують залежно від обраної сфери (економіко-виробнича, соціальнодемографічна, екологічна, освітньо-культурна тощо) з метою забезпечення здоров’я та добробуту
населення, захисту навколишнього середовища, економічного зростання, збереження культури та
духовності на селі.
4. Управління розвитком сільських територій в цілому та окремих територіальних громад, як
важливий інструмент організаційно-економічного механізму імплементації стратегії сталого сільського
розвитку, полягає у реалізації основних функцій менеджменту: планування, організації, мотивації,
контролю, координації та регулювання відповідно до поставленої мети та місії розвитку сільської
місцевості як багатофункціональної системи. Сформовані стратегічні пріоритети соціо-екологоекономічного сільського розвитку України сприятимуть зменшенню територіальної неоднорідності та
незбалансованості стану сільських територій досліджуваного регіону за умови удосконалення системи
державного управління розвитком села та зростання ролі місцевого самоврядування. І саме
децентралізація, яка передбачає процес розширення й зміцнення прав та повноважень сільських
територіальних громад при одночасному звуженні прав і повноважень відповідних центральних та
регіональних органів управління, дозволить оптимізувати управлінські рішення, підвищити
ефективність функціонування громад, раціонально використати їх виробничо-ресурсний потенціал,
вирішити проблеми, задовольнити інтереси та реалізувати ідеї місцевого значення.
Вважаємо, що в результаті зміцнення місцевого самоврядування на селі відбуваються як
позитивні, так і негативні зміни. По-перше, підвищується ефективність управління сільськими
територіями в цілому; по-друге, забезпечується більш ефективний розвиток сільських населених
пунктів на основі впровадження локальних ініціатив; по-третє, відбувається реалізація принципів
демократії захисту прав громадян та ін. Проте, практична реалізація організаційних засад й принципів
здійснення децентралізаційних перетворень та удосконалення управління соціально-економічними
розвитком поліських сільських територій вимагає врахування регіональних та локальних природноекономічних, організаційних, соціальних та морально-етичних особливостей досліджуваної місцевості.
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Висновки з проведеного дослідження.
1. Обґрунтовано теоретико-методичні засади формування економічного механізму реалізації
стратегії сталого сільського розвитку України. Визначено, що єдиним шляхом імплементації стратегії
стабільності розвитку сільських територій є налагодження економічного механізму, який включає
методи та інструменти, котрі забезпечать певний тип рівноваги між соціальними, економічними та
природоохоронними складовими життя сільського населення.
2. Встановлено, що в основі сталого сільського розвитку повинні лежати дієві засоби, важелі та
дії як економічного, так і організаційно-управлінського характеру, які впливатимуть на інтереси
господарюючих структур на селі (агроформувань різних форм власності та типів господарювання,
фермерських господарств та сільських домогосподарств) і сприятимуть не лише активізації
економічного життя на селі, а й досягнення соціального благополуччя й вирішення низки екологічних
проблем.
3. Вважаємо, що економічний механізм імплементації стратегії сталого розвитку сільських
територій України доцільно розглядати як поліфункціональну систему політико-правових, нормативнометодичних, соціально-економічних, організаційно-виробничих, природоохоронних, інноваційноінвестиційних та інших заходів, спрямованих на забезпечення реальних прогресивних змін у
виробничій, соціальній та екологічній сферах сільської місцевості для підвищення добробуту і якості
життя сільського населення та суспільства в цілому.
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СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК КЛЮЧОВА
СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН
Problem statement. The efficiency research of the state regulation of institutional changes in Ukraine
by the local scientists [1; 2; 3] has detected the low level of effectiveness done by this type of regulation
activity of state management bodies and local self-government authorities. This adversely affects economic
security of entrepreneurship (ESE) in the country and functioning of the national system of economic security
of entrepreneurship (SESE). The stated above requires to search and implement ways of effectiveness
increase of this activity conducted by state power institutes, where the key element is development and
implementation of the appropriate system of information management.
Analysis of the recent researches and publications. Significant number of works on the research of
problems connected with effectiveness of the state regulations of institutional changes in the context of ESE
provision and SESE functioning in the country are presented by Ukrainian and foreign scientists nowadays.
The works of the following scientists have done greater impact on the topic under consideration: M. Khanish
and A. Shloter [4], O.S. Saenko [5], G.M. Pochenchuk [6], K.S. Ivakina [7], O.E. Popov and P.E. Yakovtsov
[8] and others.
At the same time, the problem of information management for the effectiveness increase of the state
regulation of institutional changes within management of country’s ESE and SESE has not been solved
sufficiently. Such a situation requires implementation of scientific studies in this direction emphasizing the
development of the appropriate system.
Statement of the article’s aim. The aim of the article is to develop and implement the system of
information management within the effectiveness increase of the state regulation of institutional changes in
the context of management of economic security of entrepreneurship and the national system of economic
security of entrepreneurship in Ukraine.
To achieve this goal the following tasks have been outlined: to study the essence of concepts
“effectiveness of the state regulation of institutional changes,” “quality of the state regulation of institutional
changes,” “efficiency of the state regulation of institutional changes” and relationship between them within
implementation of the appropriate level of economic security of entrepreneurship and the appropriate
functioning of SESE in the country; to provide the list of problems of information management of the state
regulation of institutional changes in Ukraine; to define the necessity and goals to create the system of
information management of the state regulation of institutional changes in the country; to develop and
propose the mechanism of formation and functioning of the appropriate system of information management;
to provide characteristic features of the developed mechanism of formation and functioning of the system of
information management of institutional changes regulations in Ukraine.
Results and discussions. Describing ways of the state regulations improvement of changes of
particular institutions and the local institutional system as well as taking into account the scientific work by
O. Tkacheva, it is necessary to clearly define a number of concepts, which concern this type of activity of
state and municipal authorities:
– cost-efficiency of the state regulation of institutional changes concerns minimum necessary usage of
resources to conduct regulation impacts of state and municipal bodies on certain institutions and the
institutional system of the country in general. Cost-efficiency is a guarantee of any regulation activity
performance, because non-economic usage of resources for management impact implementation leads to
the decrease in its efficiency due to the necessity to spend additional funds;
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– regulation of effectiveness of institutional changes by the state is reflected in generating maximum
volume of the state services of high quality in relation to the cost of resources used for their production. The
effectiveness is directly connected with the performance within regulation operation, because it identifies
final results of regulating activity;
– the regulation quality of particular institutions and the institutional system in general by the state and
local self-government authorities is presented in the value and ability of state services, regulation and
management impacts for national business units and households. The quality is a key component of
performance of regulation activity of state power institutions, because it characterizes results of such
institutions functioning;
– performance of the state regulation of institutional changes is a basic feature of management activity
of state and municipal authority bodies, because by uniting efficiency, cost-effectiveness and the quality of
their functioning it creates certain institutions and the national institutional system in general and has
decisive impact on economic security of entrepreneurship in the country [9, р. 31].
Thus, it can be mentioned that there is a direct connection between cost-efficiency, quality,
effectiveness and performance of the state regulation of institutional changes, where the first three
components create the last one, which, in its turn, influence the formation of the level of economic security of
entrepreneurship in the country and functioning of the national system of economic security of
entrepreneurship (Figure1). Taking into account the stated above, the performance of regulation of
institutional changes by state and local self-government authorities is an essential feature of SESE operation
in the country.
Cost-efficiency of the state regulation of
institutional changes

Quality of the state regulation of institutional
changes

State regulation effectiveness of institutional
changes

Performance of the state regulation of institutional changes

The level of economic security of
entrepreneurship in the country

The system of economic security of
entrepreneurship in the country

Figure. 1. Relationship between cost-efficiency, quality, effectiveness and performance of the
state regulation of institutional changes in the context of provision of the appropriate level of
economic security of entrepreneurship and SESE functioning in the country
Source: developed by the author

Studying ways to increase regulation performance of particular institutions and the institutional system
by state and municipal authorities in Ukraine, the accent is to be laid on the increase in quality of information
management. It is explained by the fact that performance of any management activity, including regulation,
depends on the volume, the deadline for receipt, objectivity, and the veracity of information used during this
activity.
While estimating the quality of information management of the state regulation of institutional changes
in Ukraine, the research has outlined a number of essential problems, including:
– inadequate information quantity to take management decisions by the state and local selfgovernment authorities within transformation of relevant national institutions;
– problems with objectivity and veracity of information received by state and local self-government
authorities;
– the timing of statistic data acquisition by state and local self-government authorities.
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Given the stated above, it is appropriate to create the system of information management of the state
regulation of institutional changes in Ukraine, operation of which can be aimed at:
– provision of the state authorities with sufficient amount of reliable, objective, and credible information;
– the increase of rapid relevant data (including statistic ones) obtained by power and local selfgovernment authorities.
Describing the information management system of the state regulation of institutional changes in
Ukraine, the mechanism of its creation and operation is to be provided (Figure 2).
Sources of incoming information

Incoming information
External

Internal

Primary

Secondary

Statistic

Analytical

Legal and regulatory

Expert

Taking and processing of information

Database creation (keeping and transformation)

Information access and methods of its providing

Formation of information consumers circle and determination of their level to information access

Information management of the regulation activity of state and local self-government authorities on changes of
particular institutions and the national institutional system

Regulation activity evaluation of state and local self-government authorities on changes of certain institutes
and the national institutional system

Problems identification of the regulation activity of state and local self-government authorities on changes of
certain institutions and the national institutional sytem

Demands transformation on creation and operation of the information management system of the state regulation of
institutional changes

Figure 2. The mechanism of creation and operation of the information management system of
the state regulation of institutional changes in Ukraine
Source: developed by the author

The information management system of changes regulation of particular institutions and the national
institutional system by state and local self-government authorities must be based on the usage of the widest
possible range of incoming information sources. This information can be:
– external in relation to the system of the state regulation, which includes data on development of the
world, international and national economic, social and political systems; of local social and economic system
and its components; of the system of state regulation and regulation in other world countries;
– internal with respect to the system of the state regulation, which includes data on its development as
well as the development and transformation of its components;
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– primary obtained from the primary information sources without its further processing. The primary
information can be represented by any information (statistic, expert, legal and regulatory);
– secondary obtained after the processing of primary and secondary information, including analytical
one. It is difficult to use such a type of information to create the system of information management of the
state regulation of institutional changes due to its possible subjectivity and especially due to pseudo
objective information understood as such information which meets objective requirement without thorough
checking;
– statistic obtained by statistical means and which is mostly quantitative in its nature;
– analytical received by analytical processing of primary and secondary information. Such a
processing can be done with the help of an appropriate analyst or a group of analysts (manual processing)
and software (mixed processing);
– legal and regulatory, which includes a unity of data on legal and regulatory documents influencing
the state regulation of institutional changes in the country;
– expert received by questioning appropriate experts and survey results processing. This information
has a high level of subjectivity and necessity to use appropriate methods of its processing in order to
decrease or eliminate its subjectivity.
Analyzing information obtaining and processing within the mechanism of creation and operation of the
system of information provision of the state regulation of institutional changes in Ukraine, it is essential to
choose the necessary information based on particular criteria, such as accuracy, veracity, objectivity,
completeness, conciseness, appropriateness, necessity, meeting of the aim and tasks of the state regulation
of institutional changes. Separately, in the context of information processing, one is to concentrate on: its
standardization, preparation to the possible automated processing, and exclusion of repetitions and
contradictions.
The system of information management of regulation activity of state and local self-government
authorities on changes of certain institutions and the national institutional system must include formed
databases, where the information is to be kept and processed. The important issues are the appropriate
support program of such databases, protection from unauthorized access to the information, the speed of
requests enquiries and information provision, protection from loss and making unauthorized changes in
information.
The key element of the system of information management of the state regulation of institutional
changes in Ukraine is to be the information access and methods of its providing. Discussing the information
access, its interface must be understandable, aimed at the maximum shortage of information searching and
processing period, automated reports formation in accordance with the enquires received from authorized
users. Taking into account local users’ level of training, methods of information provision are to be expanded
as much as possible. They should include automated (electronic) and manual methods (printing of the
appropriate documents on paper).
Information consumers circle creation and determination of their access level to the information is also
an important part of the system suggested. In this context, important steps are penetration prevention of
unauthorized users, avoidance of highly protected information receipt by users with low-level access, usage
of minimum necessary principles with the aim of prevention of unauthorized increase of the information
consumers circle.
The research also recognizes that the created system of information management must be used for
informational support of the regulation activity of state and local self-government authorities on changes of
certain institutions and the national institutional system within economic security of entrepreneurship
provision and functioning of the system of economic security of entrepreneurship in Ukraine.
Conclusions. Within the research a rather low performance of the state regulation of institutional
changes in Ukraine and a negative impact of the performance of such type of regulation on economic
security of entrepreneurship in the country and operation of the national system of economic security of
entrepreneurship has been detected. In addition, relationship between cost-efficiency, quality, effectiveness
and performance of the state regulation of institutional changes in the context of the appropriate level
provision of ESE and the appropriate functioning of SESE in the country have been described.
Within the regulation performance increase of changes of particular institutions and the institutional
system by state and municipal authorities in Ukraine, the research has suggested the appropriate system of
information management development and implementation. Moreover, formation and functioning mechanism
of the information management system of the state regulation of institutional changes in Ukraine has been
provided.
The further research should include development and introduction of other ways to increase
performance of the state regulation of institutional changes to provide economic security of entrepreneurship
in the country.
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OPTIMIZATION OF THE INTERNATIONAL ECONOMIC SYSTEM
IN THE CONDITIONS OF QUOTATION ON THE DOMESTIC MARKET
Постановка проблеми. Здійснюючи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, кожна
держава використовує в різних поєднаннях безліч різноманітних методів і інструментів, що надає
певну схожість і, в той же час, національну специфіку механізмам регулювання в різних країнах. Так,
знижуючи митні тарифи, практично усі держави багато в чому компенсували послаблення захисту
внутрішнього ринку шляхом застосування різноманітних нетарифних обмежень, найбільш поширеною
формою яких є квоти.
Квоти – це кількісні обмеження, які встановлюють максимальний обсяг або вартість дозволеного
до ввезення (вивезенню) товару впродовж певного часу [1]. По спрямованості дії квоти розділяються
на:
– експортні – вводяться або відповідно до міжнародних стабілізаційних угод, що встановлюють
долю кожної країни в загальному експорті певного товару (експорт нафти з країн ОПЕК), або урядом
країни для відвертання вивезення товарів, потенційно дефіцитних на внутрішньому ринку (експорт
нафти з Росії і зернових з України);
– імпортні – вводяться національним урядом для захисту вітчизняних виробників, досягнення
збалансованості торгового балансу, регулювання попиту і пропозиції на внутрішньому ринку, а також
як відповідь на дискримінаційну торгову політику інших держав.
Наслідки введення імпортної квоти аналогічні наслідкам введення імпортного мита. Ціни, що
виросли внаслідок обмеження пропозиції товарів на внутрішньому ринку, стимулюватимуть розвиток
вітчизняного виробництва, менш конкурентоздатного в порівнянні із зарубіжним.
Споживачі країни, що обмежує імпорт, несуть збиток в результаті зниження споживання товарів.
Рівень їх добробуту знижується, оскільки споживчий попит вимушений переходити з дешевших
імпортних товарів на дорожчі вітчизняні.
Крім того, використання квот на імпорт може призводити до додаткових негативних ефектів. З
одного боку, обмежуючи цінову конкуренцію і гарантуючи вітчизняним фірмам певну частку
національного ринку, квота може сприяти монополізації економіки. З іншого боку, сам розподіл
ліцензій рідко відбувається на відкритих аукціонах в умовах чесної конкуренції імпортерів, і тому, у
кращому разі, призводить до довільних і недостатньо ефективних адміністративних рішень, а в
гіршому – до розвитку корупції [2].
Саме тому положення Всесвітньої торговельної організації (СОТ) не допускають встановлення
жодних квот, імпортних або експортних ліцензій, окрім виняткових випадків.
Виправданим обмеженням вважається квотування експорту товарів, що здійснюється для
забезпечення мінімально необхідного рівня істотно важливих товарів на внутрішньому ринку, оскільки
форсована лібералізація зовнішньоекономічної діяльності може призвести до значних втрат в
результаті безконтрольного вивозу товарів та природних ресурсів.
Тому, на наш погляд, більш обґрунтованим було б введення квотування насичення
внутрішнього ринку, а не експорту товарів.
Аналіз
останніх
досліджень
і
публікацій.
Основні
питання
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності України, питання нетарифних методів і їх роль в економіці країни
висвітленні у роботах таких вітчизняних та іноземних економістів, як: Г.В. Ігнатенко, С.Г. Осика,
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В.В. Коновалов, О.О. Покрещук [2-4]. Вчені досліджують питання доцільності введення квот при
регулюванні зовнішньоекономічної діяльності країни, роль кількісних обмежень у забезпеченні
розвитку економіки.
Питанням вдосконалення інструментів державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності та створення технічних бар’єрів, що дають змогу обмежити безконтрольний вивіз товарів та
природних ресурсів займалися такі вчені, як А. А. Попов, Л.І. Сабельников, Г.Б. Зотов,
С.П. Терещенко, П.В. Шляхтун [5-9] та інші. Зазначені науковці зосереджували увагу на проблемах та
перевагах створення квот та підкреслювали необхідність розробки заходів щодо забезпечення
зростання та стимулювання експортного потенціалу та ризики, які обмежують можливості українських
виробників.
Проте, наявні результати можуть лише частково використовуватися для вирішення проблеми
організації ефективної взаємодії учасників міжнародної економічної системи через неврахування
мікроекономічних засад ринкової конкуренції, інтересів окремих учасників систем та особливостей
митного оформлення, що обумовило актуальність теми дослідження
Постановка завдання. Метою статті є з’ясування, яким чином встановлення квоти для
насичення внутрішнього ринку впливатиме на оптимальні обсяги продукції і величини цін в
міжнародній економічній системі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянемо міжнародну економічну систему (рис.
1), що складається з двох виробників: сукупного вітчизняного і сукупного іноземного, які постачають
товари на вітчизняний ринок збуту в кількостях, відповідно, q1 і q2. Але при цьому, на відміну від
вітчизняного виробника, іноземний на шляху до ринку збуту пересікає митний кордон МК і стикається з
митним оформленням в країні-імпортерові.
МК
Сукупний
вітчизняний
виробник

Сукупний
іноземний
виробник

q2

q1
Вітчизняна
митниця

Вітчизняний
ринок

Рис. 1. Міжнародна економічна система з урахуванням митного чинника
Джерело: авторська розробка

Приймемо для простоти, що витрати вітчизняного й іноземного виробників на випуск і доставку
продукції задаються лінійними функціями, відповідно:

W1 ( q1 )  c1 q1  e1 ,
де

W 2 ( q 2 )  c 2 q 2  e2 ,

с1, с 2  0 – питомі змінні витрати,

e1, e 2  0 – постійні витрати.
Нехай ціна на продукцію на вітчизняному ринку збуту описується також лінійною функцією:

p 1  b1  k 1 ( q 1  q 2 ) ,
де

p 1  0 – ціна товару на вітчизняному ринку,

b 1  0 – максимально можлива ціна на вітчизняному ринку.
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k 1  0 – показники еластичності попиту на відповідних ринках.
Повинні виконуватись умови можливості розв’язання:

b1  c1 ,
де

b1  c 2  z1 ,

z 1 – питомі витрати вітчизняних митних органів, які можуть включати заробітну плату

працівників митниці, витрати на закупівлю митного оснащення у вигляді засобів зв’язку, різних
установок, призначених для виявлення контрабанди.
Позначимо Q 1  q 1  q 2 – кількість продукції, що поставляється на вітчизняний ринок як
вітчизняним, так і іноземним виробниками, 0  Q1  b1 / k 1 .
Вплив на цю економічну систему країна-імпортер може робити шляхом зміни свого митного
тарифу (ставки мита, яким обкладаються переміщувані через митний кордон країни товари).
Позначимо

t 1  0 – ставка мита, що стягується вітчизняними митними органами при

надходженні імпорту до країни. Кожен з учасників системи максимізує свій прибуток. Оскільки на
оптимізацію кількості продукції постійні витрати не впливатимуть, ми їх опустимо.
Прибуток вітчизняного виробника F1 формується як різниця між доходом від реалізації продукції
на своєму ринку та витратами на її виробництво і доставку:

F 1 ( q 1 )  ( b 1  k 1 ( q 1  q 2 )) q 1  c 1 q 1  max .
q

(1)

1

Для іноземного ж виробника формування прибутку F2 здійснюється вже з врахуванням витрат
на оплату мита:

F 2 ( q 2 )  b1  k 1 q 1  q 2
t

q

2

 c 2 q 2  t 1 q 2  max
q2

.

(2)

Для знаходження максимуму цих функцій прирівняємо до нуля відповідні похідні:

F1
q 1

F 2
 b1  2 k 1 q 1  k 1 q 2  c 1  0

q 2

 b1  2k 1 q 2  k q 1  c 2  t 1  0

Звідси для вітчизняного виробника оптимальний обсяг постачання продукції на вітчизняний
ринок складе

q1 

b1  k 1 q

2

 c1
,

2k1

(3)

а для іноземного виробника оптимальний обсяг виробництва продукції складе

q2 

b1  k 1 q 1  c 2  t 1
2k1

.

(4)

Якщо держава, для запобігання вивозу товарів, потенційно дефіцитних на внутрішньому ринку,
вводить квоту для насичення внутрішнього ринку певним товаром Q 1 , то в рівновазі за Курно
повинна виконуватися умова:

q 1К  q 2К 

b1  2 c1  c 2  t1



b1  2 c 2  c1  2t1

3k1



2b1  c1  c 2  t1

3k1

3k1

 Q1 .

(5)

В ситуації, коли умова (5) виконується само собою, введення квоти ні на що не впливає, а
значить і не потрібно. Якщо ж умова (5) не виконується, тобто q 1  q 2  Q 1 , будуємо функцію
К
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Лагранжа, яка зводить задачу умовної оптимізації (1) до задачі безумовної оптимізації більш
складнішої функції:



F1  p 1 q 1  c 1 q 1   q 1  q 2 Q 1





 ( b 1  k 1 ( q 1  q 2 )) q 1  c 1 q 1   q 1  q 2  Q 1

  max

(6)

q 1 ,  0

де  – множник Лагранжа.
Для знаходження максимуму цієї функції прирівняємо до нуля відповідні часткові похідні:

F1
q 1

F1

 b1  2 k 1 q 1  k 1 q 2  c 1    0 ,



 q1  q 2  Q 1  0

.

Звідси:

q1 

b1  k 1 q

2

 c1  
,

2 k1

q1  Q1  q 2 .

(7)

(8)

q1 ,q 2 и  :

Розв’яжемо систему трьох рівнянь (4), (7) і (8) з трьома невідомими

b1  k 1 q 2  c 1  

q

1

2 k1

b1  k 1 q 1  c 2  t 1

q2 
2 k1

q  q  Q
2
1
 1


(9)

Отримаємо:

q1 

b1  2 c 1  c 2  2   t 1

,

3k1

q2 

b1  c1  2 c 2    2 t1
3k1

(10)

,

(11)

  3 k 1 Q 1  2 b1  c 1  c 2  2 t 1 .

(12)
Підставляючи отримане вираження (12) в (10) і (11), визначимо оптимальні по Курно обсяги
поставок на вітчизняний ринок вітчизняного

q 1К і зарубіжного q 2К виробників з урахуванням квоти:

q 1К  2 Q 1 

q 2К 

b1  c 2  t 1
k1

b1  c 2  t 1
k1
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Таким чином, при завданні жорсткої квоти на насичення внутрішнього ринку, собівартість
продукції вітчизняного виробника перестає бути значимою, тобто не робить впливу на оптимальні
обсяги постачання продукції ні вітчизняного, ні зарубіжного виробника. А це означає, що,
встановлюючи таку квоту, держава не стимулює вітчизняного виробника до зниження собівартості
своєї продукції.
Представимо графічно отриманий результат на рисунках 2 та 3.

q 1К , q 2К , Q 1К

q 1К  Q 1

b1  c 2  t 1
k1

2 b1  c 1  c 2  t 1
3k1

Q 1К
b1  2 c1  c 2  t1

2Q1 

b1  c 2  t 1

3k1

k1

q 1К

q 2К

b1  c 2  t 1

b1  c1  2 c 2  2t1

k1

 Q1

3k1

0
2 b1  c 1  c 2  t 1

b1  c 2  t 1

3k1

k1

Q1

Рис. 2. Залежності рівноважних обсягів виробництва вітчизняного і зарубіжного
K
K
виробників від встановленої квоти на насичення внутрішнього ринку за умови, що q 1 >q2
Джерело: авторська розробка

Можемо помітити, що умова конкурентоспроможності (позитивності обсягу поставок q 1К  0 )
для вітчизняного виробника на своєму ринку буде виглядати наступним чином:

b1  c 2  t 1

 Q1 .

(15)

c 2  b1  2 k 1 Q 1  t 1 .

(16)

2k1
або:

Вітчизняний виробник виявиться неконкурентоспроможним на своєму ринку, якщо держава
встановить невисокі розміри квоти, або низькі ставки мита для іноземного виробника, продукція якого
при цьому має незначну собівартість. В цьому випадку весь обсяг квоти буде забезпечений тільки за
рахунок продукції іноземного виробника.
Проаналізувавши нерівності (5) і (15), можна прийти до висновку, що встановлення квоти на
насичення внутрішнього ринку неактуальне в інтервалі
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2 b1  c 1  c 2  t 1
3k1

 Q1 

b1  c 2  t 1
2 k1

.

(17)

оскільки в такому випадку внутрішній ринок буде насичений даним товаром в достатній
кількості, а введення квоти може вплинути на поведінку споживачів на внутрішньому ринку.

q 1К  Q 1

q 1К , q 2К , Q 1К
b1  c 2  t 1
k1

2 b1  c 1  c 2  t 1

2Q1 

3k1

Q

b1  c 2  t 1

К
1

k1

b1  c1  2 c 2  2t1
3k1

q 2К

b1  c 2  t 1

q 1К

k1

 Q1

b1  2 c1  c 2  t1
3k1

0
2 b1  c 1  c 2  t 1

b1  c 2  t 1

3k1

k1

Q1

Рис. 3. Залежності рівноважних обсягів виробництва вітчизняного і зарубіжного
K
K
виробників від встановленої квоти на насичення внутрішнього ринку за умови, що q 1 <q2
Джерело: авторська розробка

Необхідно також відзначити, що саме в інтервалі (17) вітчизняний виробник буде завжди
конкурентоспроможний.
Для цього собівартість продукції вітчизняного виробника повинна відповідати умові

c1 

b1  c 2  t 1
2

,

(18)

тобто собівартість продукції вітчизняного виробника повинна бути досить низькою, інакше
держава буде змушена забезпечувати присутність свого виробника на внутрішньому ринку,
встановлюючи завищені ставки мита.
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Умова конкурентоспроможності для іноземного виробника на вітчизняному ринку (позитивності
обсягу поставок q 2К  0 ) набуває вигляду:

Q1 

b1  c 2  t 1
k1

.

(19)

звідси:

c 2  b1  k 1 Q 1  t 1 .

(20)

Іноземному виробнику не має сенсу виходити на ринок в збиток собі (якщо держава-імпортер
буде стягувати занадто високі мита, або якщо собівартість продукції іноземного виробника буде
достатньо високою, а також, якщо розмір встановленої квоти буде значним), тому, якщо вищевказані
умови не виконуються, відповідний обсяг поставок буде дорівнювати нулю.
Таким чином, держава, встановлюючи розмір квоти в інтервалі

b1  c 2  t 1
2k1

 Q1 

b1  c 2  t 1
k1

(21)

забезпечить присутність на вітчизняному ринку обох виробників.
Неконкурентоспроможність вітчизняного виробника на своєму ринку можлива, якщо держава
встановить невисокі розміри квоти, або низькі ставки мита для іноземного виробника, за умовами, що
собівартість його продукції невелика. В цьому випадку весь обсяг квоти буде забезпечений тільки за
рахунок продукції іноземного виробника.
Висновки з проведеного дослідження. Виправданим обмеженням вважається квотування
експорту товарів, що здійснюється для забезпечення мінімально необхідного рівня істотно важливих
товарів на внутрішньому ринку, оскільки форсована лібералізація зовнішньоекономічної діяльності
може призвести до значних втрат в результаті безконтрольного вивозу товарів та природних ресурсів.
Тому більш обґрунтованим було введення квотування насичення внутрішнього ринку, а не експорту
товарів.
При завданні жорсткої квоти на насичення внутрішнього ринку, собівартість продукції
вітчизняного виробника перестає бути значимою, тобто не робить впливу на оптимальні обсяги
постачання продукції ні вітчизняного, ні зарубіжного виробника. А це означає, що, встановлюючи таку
квоту, держава не стимулює вітчизняного виробника до зниження собівартості своєї продукції.
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Постановка проблеми. Упродовж усього періоду функціонування державної незалежності
України одними з основних пріоритетів економічної політики нашої держави є розвиток аграрного
сектору та сільських територій як основи суспільного розвитку і добробуту населення. Для
забезпечення стабільного розвитку сільської економіки, вирішення її проблем на урядовому рівні
прийнято цілу низку програм, спрямованих на відродження українського села, сприяння його
багатофункціональному розвитку та підвищення ефективності функціонування, запозичуючи
передовий європейський і світовий досвід. Водночас, на практиці більшість урядових заходів не дали
очікуваного ефекту, а окремі позитивні тенденції нівелюються погіршенням соціально- демографічної
ситуації на селі, посиленням корупційних дій, монополізацією аграрного ринку, тіньовим обігом
земельних ресурсів, занепадом сільських територій тощо. Як наслідок, українське сільське
господарство залишається одним із найбільш проблемних секторів вітчизняної економіки.
В той же час у країнах ЄС розвиток сільських територій забезпечує належний рівень життя їхніх
мешканців,
а
економічні
аспекти
життєдіяльності
європейського
села
відзначаються
багатофункціональністю та сталим зростанням. Це актуалізує необхідність проведення наукових
досліджень, пов’язаних з пошуком фундаментальних причин низької ефективності втілюваних в
Україні реформаторських рішень і дій з метою наближення рівня розвитку українських сільських
територій до стандартів ЄС. Такі дослідження мають стати основою вироблення державної політики
переходу сталого розвитку сільської економіки в контексті європейської інтеграції.
Опираючись на європейський досвід, важливо відзначити, що європейська політика сільського
розвитку еволюціонувала як частина розвитку Спільної аграрної політики (САП), з політики, яка
стосувалася структурних проблем сільськогосподарського сектору, до політики, зорієнтованої на
багатофункціональність ведення сільського господарства. Першочерговими кроками у формуванні
політики сільського розвитку стали заходи стимулювання інвестицій у сільське господарство та
занепадаючі сектори. Підтримка переробки та маркетингу була покликана інтегрувати всі складові
виробничого ланцюга від виробництва до реалізації та сприяти подальшому поліпшенню
сільськогосподарських структур і конкурентоспроможності сировинного сектора [9].
У 1988 році Європейською комісією було опубліковано документ ―Майбутнє сільського світу‖, в
якому вперше акцентувалася увага на необхідності формування окремої Європейської політики
сільського розвитку. В цьому документі наголошувалося на важливості пошуку нових підходів до
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розвитку, зокрема через залучення сільських громад у процес вирішення нагальних проблем
території. Майбутній прогноз розвитку сільських територій базувався на врахуванні двох основних
тенденцій їх розвитку: перспективи розвитку традиційного сільського господарства є обмеженими;
зовнішні ж інвестиції в сільські райони, особливо, що стосується створення нових виробничих
потужностей, продовжуватимуть зменшуватися та будуть точковими. Диверсифікація сільської
економіки, таким чином, відтепер повинна базуватися більше на використанні внутрішнього
потенціалу розвитку, на розвитку дрібних і середніх підприємств [9].
З 1988р. Європейською комісією була запроваджена економічна та соціальна політика зближення,
яка супроводжувалась реформою структурних фондів. Здійснення реформи базувалось на принципі
―концентрації‖, який передбачав, що структурні фонди повинні зосередитись на обмеженій кількості
вибраних пріоритетів. Один з найважливіших – залучення громадських ініціатив в умовах здійснення
―інтегрованої‖ європейської економічної та соціальної політики зближення (1991-1994 рр.) [9].
З 2013 року було визначено 6 пріоритетів:
 сприяння передачі знань та інновацій;
 підвищення конкурентоспроможності;
 сприяння організації продовольчого виробничого ланцюга і управлінню ризиками;
 відновлення, збереження і розвиток екосистем;
 підвищення ефективності використання ресурсів і перехід до низько- вуглецевої економіки;
 сприяння соціальній інтеграції, скороченню бідності і економічному розвитку в сільській
місцевості [9].
При цьому країни ЄС були змушені витрачати 25% свого бюджету сільського розвитку на
управління земельними ресурсами та боротьбу із зміною клімату. Тому кожна країна розробляє свої
національні стратегії розвитку сільських районів, проте конкретні програми можуть бути розроблені і
реалізовані на регіональному рівні. Регіональна політика ЄС спрямована на надання допомоги
найбіднішим регіонам в ЄС, в той час як програми розвитку сільських районів поширюються на всі
сільські території у всіх країнах ЄС [9].
На сьогодні політика розвитку сільських районів спрямована не лише на допомогу фермерам,
але й іншим людям, які задіяні у сільській економіці, таким, як власники лісів, сільськогосподарські
робітники, малий бізнес, місцеві громадські організації і т.і.
Спеціально організована програма ―Лідер‖ характеризує собою програму для зміцнення сільської
економіки шляхом заохочення місцевих жителів до реалізації заходів на місцевому рівні. Відповідно до
правил, країни ЄС повинні виділяти принаймні 5% від свого бюджету сільського розвитку на заходи в
рамках проектів ―Лідер‖. Кожна програма розвитку сільських районів повинна включати заходи по
захисту та покращенню природних ресурсів та ландшафтів в сільській місцевості ЄС. Кошти на
сільський розвиток надаються в обмін і як компенсацію за заходи, спрямовані на збереження сільської
місцевості ЄС, що допомагає боротися із змінами клімату: збереженням якості води, сталим
управлінням земельними ресурсами, посадкою дерев для запобігання ерозії і повеней [9].
Європейська практика розвитку сільських територій вже давно дістала своє інституційне
оформлення. На території ЄС ефективно функціонують численні державні, громадські, професійні
тощо об’єднання інституцій та громадян, які займаються питаннями сільського розвитку. Фінансування
програм сільського розвитку здійснюється в рамках реалізації САП (фондами EAGF та EAFRD) та
політики зближення (фондами ERDF, ESF, CF). Як вже зазначалось, вагому роль у формуванні
політики сільського розвитку відіграє Європейська Комісія, яка є виконавчим органом Європейського
Союзу, що відповідає за розробку законодавства, реалізацію рішень та дотримання угод [9].
Порівнюючи і аналізуючи на сучасному етапі інституційне забезпечення розвитку територій
України, слід відзначити, що воно характеризується повільністю, несистемністю та фрагментарністю
державних заходів щодо реалізації завдань системних реформ. У цьому контексті одним із
найважливіших напрямів позитивної зміни ситуації у аграрній сфері має стати активізація
інституційного збалансованого багатоукладного забезпечення реформування сільських територій як
основи здійснення аграрних реформ. Йдеться про формування та розвиток мережі приватних і
громадських організацій, які працюватимуть у сферах системного реформування як необхідної
суспільної інституції [9].
Інституційне забезпечення регіонального розвитку слід розглядати також в контексті інших
системних реформ, які є стратегічними напрямами децентралізації державної влади та вказують на іншу
проблему інституційного забезпечення реформ, розв’язання якої вимагає посилення ролі третього
(громадського) сектору, в рамках діяльності якого формується експертне середовище поза системою
виконавчої влади. Як засвідчує досвід інших країн, експертне ядро третього сектору є другим, поряд із
владою, суб’єктом проведення реформ, який забезпечує подолання консервативності влади.
Слід відзначити, що на сьогодні в Україні існує дуже мало джерел вироблення альтернативних
варіантів політики, хоча існує надзвичайно потужний формальний державний апарат контролю за
діяльністю органів державного управління, при цьому реально ніхто не несе відповідальності за якість
рекомендацій щодо розробки і впровадження напрямів політики та надання послуг. Такий підхід до цієї
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проблеми спирається на тезу, що державне управління є лише рівноправною складовою серед інших
елементів соціальної та політико-правової системи суспільства. Для позбавлення цієї порочної
практики влада повинна усвідомити свою відповідальну місію і виробити власну позицію і роль по
відношенню до третього сектору, яка полягатиме у відмові від суто чиновницького контролю за
сферою впливу на темпи реформування, у наданні більших можливостей і повноважень громадськоаналітичними центрам, громадським об’єднанням та органам місцевого самоврядування, оскільки
дієвих механізмів такої взаємодії на сьогодні фактично не існує [9].
Україні необхідно робити зусилля на приєднання до європейських інституцій, наприклад, до
Європейської мережі сільського розвитку (ENRD), яка була створена Європейською комісією
(Генеральним директоратом з питань сільського господарства і сільського розвитку), щоб допомогти
державам-членам ефективно виконувати свої програми розвитку сільських територій. ENRD служить
платформою для обміну досвідом та ідеями стосовно реалізації політики розвитку сільських територій
та шляхів її вдосконалення. Його основними учасниками є: Національні сільські мережі.
Основною метою створення Європейської мережі сільського розвитку є: збір, аналіз і поширення
інформації про заходи та практику сільського розвитку у ЄС; надання інформації про сучасний стан
справ на сільських територіях; організація нарад і семінарів; налаштування і запуск мереж для
полегшення обміну досвідом, підтримки здійснення й оцінки політики сільського розвитку; підтримка
національних мереж та ініціатив транснаціональної співпраці.
Останнім часом діяльність ENRD зосереджена на досягненні наступних цілей: поглиблення
знань; забезпечення більш глибокого розуміння політики розвитку сільських територій; конкретизація
ефективних та менш ефективних механізмів її здійснення.
Ключовим викликом для сільського господарства Європи у майбутньому буде не лише
зростання обсягу виробництва, але і його розвиток на засадах сталого розвитку. На думку
Європейської Комісії ці виклики не можуть бути розв’язані без потужного поштовху до активного
впровадження наукових досліджень та інновацій, в результаті чого між вченими, фермерами й іншими
гравцями налагоджується тісна співпраця, що дозволяє прискорити швидкість передачі технологій від
науки у сільськогосподарське виробництво, а також забезпечити більш систематизований зворотний
зв’язок практичних потреб від сільського господарства до науки [9].
Діяльність Партнерства має скеровуватися в напрямі налагодження взаємодії між сільським
господарством, біо-економікою, наукою та іншими інституціями ЄС на національному та регіональному
рівнях. Функціонування такої інституції також слугуватиме каталізатором зростання ефективності
інновацій, які підтримуються як політикою сільського розвитку, так і на національному рівні, що
стосується досліджень та інновацій. Основними завданнями Партнерства стануть сприяння
продуктивності та ефективності у аграрному секторі та забезпечення сталого розвитку сільського
господарства [9].
Сьогоднішній стан інституційного забезпечення сільського розвитку ЄС є результатом довгого
еволюційного шляху, протягом якого формувалась і зазнавала змін політика сільського розвитку,
починаючи з перших Директив соціально-структурного розвитку 70-их років минулого століття і
закінчуючи створенням сучасних мереж, ініціатив та інших інституційних одиниць, зорієнтованих на
вирішення проблем сільської місцевості та її мешканців. Реалізація політики сільського розвитку
базується на взаємодоповнюваності діяльності державних структур та всіх складових розвиненої
мережі фінансових і громадських інституцій, професійних, наукових та дорадчих об’єднань, які дотичні
до питань забезпечення розумного, сталого та всеохоплюючого сільського розвитку (згідно нової
стратегії ―Європа 2020‖). Європейська практика завчасної розробки системи заходів на кожний новий
програмний період дозволяє забезпечувати ефективність і дієвість пропонованих заходів та досягати
поставлених цілей. Такі підходи у формуванні європейської політики сільського розвитку є прикладом
для наслідування Україною в напрямі активізації євроінтеграційних процесів.
Розбудова громадянського суспільства як основи розширення інфраструктурних формувань
європейського типу та багатоукладного розвитку сільської економіки України передбачає
роздержавлення суспільних інститутів, розробку демократичних механізмів впливу держави на
соціальні процеси, необхідність наукового обґрунтування шляхів переходу до громадського
суспільства. Наведені вимоги мають бути замінені відповідно розробленими і затвердженими
парламентом положеннями про перетворення держави на правову, а перехідного суспільства — на
громадянське.
Ознайомлення із зарубіжним досвідом показує, що основними шляхами побудови
громадянського суспільства в Україні є: підвищення політичної культури населення, створення нових
можливостей участі громадян в управлінні державними і суспільними справами; формування
справжніх інститутів громадянського суспільства як ринкового, так і неринкового (споживчі товариства,
клуби за інтересами, товариства, асоціації тощо); розвиток різних форм громадського самоврядування
і самодіяльності; постійне удосконалення контрольних механізмів, тобто механізмів зворотного зв’язку
від суспільства до держави; формування поваги до права і до закону; виховання нормального
природного патріотизму – національного і державного – на основі поваги до національної історикокультурної спадщини; зміцнення свободи інформації і гласності; відкритості суспільства на основі
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щонайширших зв’язків із зарубіжним світом; піднесення рівня суспільної свідомості; подолання явищ
соціальної пасивності, оскільки справа не тільки в наявності демократичних установ і процедур та
інформованості населення, але й в умінні жити в умовах демократії, користуватися її благами, в
готовності до постійного удосконалення політичної системи у відповідності зі зміною конкретноісторичних умов. Тобто, має відбутися максимальне роздержавлення усіх сфер суспільного життя [9].
Виявлено, що у США існують сотні тисяч центральних, штатних, регіональних і місцевих
асоціацій (політичних, культурних, релігійних, воєнно-патріотичних і т. п.), які охоплюють 2/3
населення США. Це і є соціальна база громадянського суспільства.
Отже, в перспективі ефективність в організації громадянського суспільства в Україні залежить від
того, в якій мірі держава і суспільство здатні створити умови, вільні від причин, що породжують
дестабілізуючі фактори в кожній із сфер життєдіяльності соціального організму. Вирішальною
передумовою забезпечення національної державності є дотримання законів існування системи (а, отже,
вивчення їх), створення передумов для її природного функціонування, запобігання дестабілізації. Це
головні умови збереження незалежності держави, суспільства, особи (громадянина) [9].
Досвід розвитку цивілізованих країн засвідчує, що справжнє громадянське суспільство може
існувати лише в державі з ефективною та конкурентоспроможною, соціально-орієнтованою
економікою.
Враховуючи особливості перехідного часу, в якому знаходиться Україна, має бути проведена в
життя така концепція співвідношення особи, суспільства і держави, яка дозволила б не тільки змінити
сьогоднішній менталітет людини, але й сприяти формуванню вільної особи з високою політичною,
економічною і правовою культурою, яка усвідомлює свою цінність і гідність. Ця концепція передбачає,
що епіцентром громадянського суспільства є людина, її права, свободи й інтереси, що всі інститути
громадянського суспільства і держави утворюються постільки, оскільки є необхідність створити умови
для нормальної життєдіяльності людини, захисту її прав і свобод.
Всі політичні, економічні, соціальні і культурні права людини мають знайти своє віддзеркалення
у відповідних інститутах громадянського суспільства, таких, як власність, свобода підприємництва,
екологічна безпека, сім’я, освіта, наука і культура, громадські об’єднання, свобода інформації та
інших. Ці інститути повинні стати надійним матеріальним фундаментом прав і свобод людини,
основою зростання і реалізації її творчого, духовного та інших видів власного потенціалу [9].
Дослідження проблем розвитку територій, зокрема сільських підтверджує, що їх стан суттєво
залежить від проведення реформ, а також від посилення ролі третього (громадського) сектору, в
рамках діяльності якого формується експертне середовище поза системою виконавчої влади. Досвід
інших країн показує, що експертне ядро третього сектору є другим, поряд із владою, суб’єктом
проведення реформ, який забезпечує подолання консервативності влади.
На сучасному етапі суспільного розвитку в Україні виявлено дуже мало джерел вироблення
альтернативних варіантів політики. При цьому встановлено наявність надзвичайно потужного
формального апарату контролю за діяльністю органів державного управління, хоча реально ніхто не
несе відповідальності за якість рекомендацій щодо розробки напрямів політики та надання послуг.
Такий підхід до цієї проблеми спирається на тезу, що державне управління є лише рівноправною
складовою серед інших елементів соціальної та політико-правової системи суспільства. Тому влада
повинна провести необхідну реформу в цих незбалансованих відносинах, зокрема усвідомити в них
своє місце і виробити власну позицію щодо коригування своєї ролі по відношенню до третього
сектору, яка полягатиме у відмові від суто чиновницького контролю за сферою впливу на темпи
реформування, у наданні більших можливостей і повноважень громадсько-аналітичними центрам,
громадським об’єднанням та органам місцевого самоврядування, оскільки дієвих механізмів такої
взаємодії на сьогодні фактично не існує [9].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В процесі системного огляду літературних джерел
за темою дослідження [1-15] встановлено, що перспективи розвитку економіки України залежатимуть
від підвищення її конкурентоспроможності, яку можна забезпечити передусім шляхом здійснення
якісних структурних зрушень, зокрема за рахунок переходу на інвестиційно-інноваційну модель
розвитку, розширення інституційно-інноваційних нововведень для активного переходу до
багатоукладного функціонування сільської економіки. Основним завданням державної політики щодо
вирішення поставленої проблеми розвитку багатоукладності є активізація процесу інституалізації
економіки.
Аналізуючи матеріали публікацій по темі дослідження в історичному аспекті, необхідно
відзначити, що поняття інституалізації виникло у першій половині ХХ ст. та досліджувалось ще
зарубіжними соціологами класичного періоду, зокрема М. Вебером і Т. Парсонсом. Але активного
розвитку зазнало у другій половині ХХ ст.
При аналізі матеріалів публікації виявлено різні підходи до визначення сутності поняття
інституалізації. Так одні дослідники, зокрема: Н. Ползбі, С. Гантінгтон, К. Строем, Ґ. Коупланд,
С. Петтерсон та інші, трактують інституалізацію як процес становлення та кристалізації інститутів,
якому властиві внутрішні та зовнішні ознаки. Інші науковці, серед яких П. Бергер, Т. Лукман, Л. Форбес,
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А. Селінгман та інші, розглядають інституалізацію через складові самого процесу, зокрема
хабітуалізацію, легітимацію та легалізацію. Новий поштовх до вивчення інституалізації дали
представники такого напряму, як неоінституціоналізм, зокрема Р. Джефферсон, П. ДіМаджіо,
Дж. Мейєр, Л. Лонглі, Д. Норт, В. Пауелл та інші. Вони підкреслюють динамічний характер
інституалізації, відповідно до якого вона не закінчується моментом створення інституту, а передбачає
його постійну трансформацію.
В процесі огляду і аналізу вітчизняної наукової літератури виявлено, що за темою дослідження
опублікували свої наукові результати такі дослідники, як: Борщевський В.В. [9], Вінніченко І.І. [1],
Грінченко Ю.Л. [2], Забуранна Л.В. [3], Калетнік Г.М. [4], Малік М.Й. [11], Мороз О.О. [5], Муляр О.Д. [6],
Овєчкіна О.А. [7], Пєстова О.А. [8], Руліцька К.М. [10], Тивончук С.О. [12], Федулова Л.І. [13],
Шпикуляк О.Г. [14], Шубравська О.В. [15] та інші.
За результатами аналізу останніх досліджень і публікацій [1–15] встановлено, що ефективність
інституційного розвитку тісно пов’язана з інноваційним і відповідно базується на останньому, оскільки
інноваційний шлях розвитку орієнтований на синтез наукових і технічних знань, наукомісткі технології,
ефективний і конкурентоспроможний бізнес. Тому сучасний етап розвитку економіки часто називають
"інноваційною економікою", "економікою знань", "динамічною економікою" чи "креативною економікою".
Позитивно оцінюючи результати різних періодів проведення досліджень та різних дослідників,
визнано необхідність продовження вивчення поставленої проблеми, зокрема обґрунтування
інституційно-інноваційного забезпечення багатоукладного розвитку сільської економіки України.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних положень та
практичних засад створення інституційних аграрних виробничо-інфраструктурних формувань
європейського типу як основи багатоукладного розвитку сільської економіки
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз тенденцій суспільного розвитку показує,
що в сучасному світі постійно змінюються теоретичні підходи до визначення основних пріоритетів
суспільного розвитку. Сьогодні основна увага в Європі і зокрема в Україні зосереджена на реалізації
процесів сталого розвитку [9; 10]. Документом «Європа 2020» передбачено розумне, стале та
інклюзивне зростання держав, а також визначено цілі, які кожна країна має досягти до 2020 року і
охоплюють такі сфери, як трудова діяльність, інноваційний розвиток, освіта, соціальна інтеграція,
клімат, енергетика.
Україна в цьому контексті постає перед складним вибором – здійснити реформи, фактично
радикальні зміни в соціальних системах, в умовах дотримання євроінтеграційних зобов’язань на
європейському континенті. Важливим завданням постає здійснення інституційної побудови економіки
країни.
Дослідженням виявлено, що процеси інституційної побудови економіки як національної, так і
світової відбуваються постійно. А особливо інтенсивним цей процес проявляється в перехідні періоди.
Саме в цей час економічні процеси починають активно виокремлюватися у самостійні види діяльності
зі своїми своєрідними суб’єктами, операціями й процедурами, що в кінцевому підсумку призводить до
утворення інститутів – різних організаційно-правових підприємницьких формувань.
У науковій літературі немає одностайності щодо системи інститутів, які забезпечують
ефективність економічної діяльності.
Поняття інституту має майже столітню історію і було запозичене економістами з соціальних
наук, зокрема з соціології. Уілтон Хамільтон, який, власне, і дав у 1918 р. визначення
«інституціоналізм» напряму теорії Т. Веблена.
Узагальнивши досвід європейських країн, можна навести класифікацію інститутів, які
безпосередньо залучаються до процесу розвитку територій (крім органів державної влади та
місцевого самоврядування різного рівня): асоціації муніципалітетів; національні агентства розвитку;
торгово-комерційні та промислові палати; технополіси; бізнесові та інноваційні центри; регіональні
фінансові компанії; приватні консультанти та експерти; профспілки; організації, які займаються
працевлаштуванням населення; організації, які спеціалізуються у поширенні нових технологій; бізнесінкубатори; венчурні фонди; гарантійні фонди; благодійні фонди; місцеві агентства розвитку;
комунальні фундації; заклади вищої освіти та регіональні наукові центри; технологічні дослідницькі
лабораторії; агентства регіонального розвитку тощо.
Необхідними передумовами для їх ефективного функціонування є зокрема: взаємна довіра та
рівноправність; колегіальне визначення стратегії діяльності; дотримання учасниками партнерства
узгодженої стратегії, водночас її коригування відповідно до вимог ситуації; існування чітко визначених
та реальних завдань партнерства (визначених у стратегії); чіткий розподіл ролей між учасниками
партнерства; чіткий, прозорий механізм керівництва партнерством; адекватні до ролі та можливостей
фінансові внески для діяльності партнерства; визнання можливості для участі у партнерстві
організацій без фінансового внеску; уникнення дублювання функцій інших партнерств, які діють на
визначеній територій та ін.
Зважаючи на досвід країн, які вже пройшли інтеграційний шлях розвитку, найістотнішою
проблемою адаптації аграрного сектору України до умов спільної аграрної політики (САП)
Європейського Союзу (ЄС) є відповідність організаційно-правових форм сільськогосподарських
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підприємств до тих, що діють у ЄС. Не беручи до уваги європейські перспективи для аграрного
сектору економіки України, адаптація вітчизняних господарств до умов ЄС відбувається здебільшого
без урахування організаційно-економічних факторів, покладених в основу створення та
функціонування агроформувань ЄС. Для більшості фермерських господарств (ФГ) України винятково
важливою залишається проблема досягнення ними оптимальних розмірів землекористування. За весь
період аграрних реформ в країні не сформовано концепцію розвитку фермерства, яке не набуло
рівних можливостей з корпоративними формами господарювання.
Домінантами у структурі сільського господарства ЄС є індивідуальні господарства та їх
виробничі об’єднання, які виступають суб’єктами реалізації концепції багатофункціональності
сільського господарства. До таких виробничих об’єднань можна віднести кооперативи селянських
господарств по виробництву органічної продукції, енергетичні кооперативи та інші об’єднання
селянських господарств.
Слід зауважити, що аграрна політика країн ЄС спрямована на збереження фермерства та
сільського способу життя на основі розвитку кооперативів. Наприклад, в економіці Швеції гідне місце
займають шведські кооперативи, членами яких є 90 % усіх фермерів країни [1]. У Німеччині всі
сільськогосподарські кооперативи входять до складу Німецької райфазенівської спілки.
У європейських країнах процес взаємодії кооперативів з органами державного і місцевого
регулювання
аграрного
виробництва,
професійними
і
міжпрофесійними
об’єднаннями
сільськогосподарських товаровиробників координується з єдиного центру. Саме такою структурою є
COGECA – інституція, яка створена у 1959 р. національними кооперативними організаціями країнзасновників ЄС. Вона бере безпосередню участь в опрацюванні принципових положень аграрної
політики щодо сільськогосподарської кооперації. Цією організацією формується і підтримується
відповідне інституційне середовище в межах ЄС як базового елемента європейської моделі сільського
господарства.
За площею землекористування сільськогосподарські підприємства вітчизняного аграрного
сектору залишаються великими аграрними структурами з середнім розміром 1200 га. Водночас,
середній розмір фермерських господарств у країнах ЄС становить 15,8 га, що є значно менше, ніж в
середньому по Україні. Частка ФГ із середньою площею понад 100 га у загальній кількості господарств
становить: у Великобританії – лише 16 %, у Франції – 8 %, у Німеччині – 2,7 %, в Австрії – 2 %. Отже,
за розмірами землекористування більшість ФГ України можна віднести до категорії середніх і лише в
окремих випадках – до великих господарств.
Аналізуючи рівень пристосування вітчизняного аграрного сектору до стандартів ЄС, слід визнати,
що фермерство, як сімейно-трудова форма, в принципі, відповідає організаційній сутності селянського
господарства, формує певну ментальність селянина, яка поєднує безпосередньо особисту та
колективну відповідальність за стан живої природи, забезпечує відносну свободу від держави.
Для забезпечення ефективного функціонування ФГ необхідно при його створенні врахувати
дотримання таких умов: наявність власної або орендованої землі на прийнятних умовах; наявність
початкового стартового капіталу; наявність необхідних технічних ресурсів; дієздатність та
підприємницький хист.
Стабільне функціонування і сталий розвиток ФГ можливе при створенні сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів за аналогією з ЄС, де вони виступають базовою основою для
функціонування аграрної політики.
На нашу думку, нині кооперативи є найбільш прийнятною організаційною формою ринкової
інтеграції малого аграрного бізнесу, оскільки саме вони здатні сприяти освоєнню передових
технологій; підвищенню якості товарів і послуг для розвитку підприємництва; залученню
кваліфікованих менеджерів; обмеженню негативних тенденцій монополізму на продовольчому ринку
як з боку великих вітчизняних, так і зарубіжних. По відношенню до діяльності із
сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами має бути сформована державна політика
підтримки сільськогосподарських товаровиробників; закріплення жителів на сільських територіях;
зниження рівня бідності селян.
Порівняльний аналіз функціонування багатоукладної структури сільського господарства в
Україні та ЄС свідчить, що у вітчизняному аграрному секторі за роки його реформування не знайшли
свого місця організаційно-правові форми партнерських об’єднань; не забезпечено державне
стимулювання об’єднань ФГ для спільного виробництва сільськогосподарської продукції. При цьому
розподіл землі та майна призвів, з одного боку, до створення великих агрохолдингових структур, а з
іншого – до значної деконцентрації земель, які використовуються окремими господарствами, що
своєю чергою зумовило формування багатомільйонного сектора сільських парцелянських
домогосподарств з низькими рівнем товарності. Водночас, в умовах практично нічим не регульованих
економічних відносин між дрібнотоварними виробниками аграрної продукції, торгово-посередницькими
структурами та переробними підприємствами виникла низка проблем, які не можуть бути вирішеними
без інституціональних змін в середовищі господарств населення, а також інших суб’єктів
господарювання в сільському господарстві [4, с. 13]. Зрозуміло, що не можна абсолютно копіювати
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наведені приклади по країнах ЄС, але є всі підстави вважати: подальший розвиток ринковопідприємницького середовища в аграрному секторі економіки повинен формуватись у контексті
врахування як переваг великих господарств, так і підвищення конкурентоспроможності приватних
підприємств, ФГ, сільськогосподарських кооперативів.
Для цього необхідним є: формування сприятливого інституціонального середовища для
повноцінного розвитку всіх організаційно-правових форм сільськогосподарського землекористування,
яке б дозволило найповніше реалізувати виробничий та соціальний потенціал аграрних підприємств
як для забезпечення населення продовольством, так і для стійкого сільського розвитку; створення у
законодавчо-нормативному плані відповідної організаційно-правової форми виробничого об’єднання
дрібних товаровиробників-власників ОСГ з метою забезпечення їх участі в розширенні товарного
виробництва та збільшення надходжень від цієї діяльності; набуття досвіду професійного
менеджменту під час формування підприємницького сектору у сільському господарстві; підвищення
рівня концентрації земель у межах окремих господарських одиниць і вдосконалення існуючого
механізму оренди земель; стимулювання розвитку багатопрофільних кооперативів і найповніше
використання потенціалу кооперації за активної державної підтримки та підвищення ролі членів
кооперативів у прийнятті рішень; врахування проблеми регіональної та територіальної специфіки
ведення сільського господарства; удосконалення організаційних методів управління на основі
найактивнішого використання основоположних факторів: раціонального визначення функцій
відповідних структур, матеріального та морального стимулювання праці, підготовки та перепідготовки
кадрів, дотримання договірних відносин; визначення правового статусу ОСГ.
На сучасному етапі розвитку економіки Україна має розгалужений сільськогосподарський
комплекс, який здатен забезпечити виробництво конкурентоспроможної аграрної, зокрема
рослинницької продукції. Однак, незважаючи на наявні потенціальні можливості, в сільській економіці
України існує ще багато невирішених проблем. Зокрема, на регіональному рівні все ще зберігається
тенденція щодо недооцінки ролі сільських територій у загальній структурі економіки областей
(регіонів) України. Основним видом виробництва на сільських територіях залишається аграрне
виробництво, але нерозвиненими є несільськогосподарські види діяльності. Це посилює кризові
тенденції в розвитку сільських територій, активізує процеси міграції працездатного сільського
населення до міст. Виходячи з вищенаведеного, важливо при обґрунтуванні стратегії розвитку
сільської економіки розмежувати сільську територію та сільськогосподарське виробництво.
Сільську територію не можна визначати лише як просторову базу для агровиробництва [4].
Сільські території є передусім місцем життєдіяльності та розвитку сільського населення. Тому
сільський розвиток як об’єктивний процес, що відбувається в межах відповідної соціально-просторової
системи суспільства, не вимірюється виключно показниками аграрного сектора економіки. Зазначене
підтверджується,
по-перше,
тим,
що
останніми
роками
обґрунтовується
доцільність
багатофункціонального розвитку сільських територій, а, по-друге, за період формування ринкової
економіки в Україні відбувся процес переорієнтації командно-адміністративного управління на користь
місцевого самоврядування, яке здійснює заміну галузевого управління територіальним. Сучасна
модель забезпечує переорієнтацію із галузевого підходу до управління сільськими територіями до
інтегрованого територіально-галузевого підходу, що, відповідно, надає можливість розглядати сільські
території як просторове утворення, яке має певний економічний, галузевий, трудовий, соціальний та
ресурсний потенціал.
За кордоном існує наступна градація концептуальних моделей державної підтримки розвитку
сільських територій [5]:
перша модель – закріплення умов і механізмів державної підтримки в рамках єдиного
законодавчого акта (Росія, Європейський союз, Канада, Туреччина);
друга модель – наявність різних програм, які можуть реалізовуватися незалежно один від
одного (США, Мексика, Нова Зеландія). Політика сільського розвитку ЄС і США має багато спільних
цілей, але вона дещо різниться в механізмах та пріоритетних напрямках реалізації, визначенні ролі
аграрного виробництва в розвитку сільських територій.
Основними напрямками заходів підтримки розвитку сільських територій в США є: економічний
розвиток сільських територій, стимулювання створення та розвитку бізнесу; розвиток інфраструктури
(житлові програми, водопостачання, електроенергія, широкосмугові мережі, телемедицина та ін.);
підтримка людського капіталу, включаючи розвиток системи освіти, професійної підготовки, охорони
здоров’я, житлово-комунального господарства і т.і.); боротьба з бідністю (проведення програм
допомоги незаможним) [5]. Однак крім зазначених напрямків, існують й інші, які безпосередньо
належать до розвитку села, але реалізуються іншими органами влади.
Традиційно економічною основою на сільських територіях були галузі, пов’язані з використанням
природних ресурсів, насамперед сільськогосподарське виробництво, тобто державна політика в
розвинених країнах була заснована на галузевому підході. Вважалося, що цілі сільського розвитку та
сільськогосподарського виробництва є ідентичними. Сьогодні державна політика в ЄС і США
зорієнтована на територіальний підхід при скороченні підтримки безпосередніх товаровиробників.
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Головна відмінність політики США від ЄС полягає в тому, що в ЄС напрямки розвитку села
зафіксовані в рамках Єдиної аграрної політики, складовою частиною якої є стійкий розвиток, в той час
як в США також приділяється увага основним напрямам, але вони не виділені законодавчо як
програми сільського розвитку.
Іншими загальними рисами державної політики ЄС і США є: надання суб’єктам програм права
вибирати з переліку напрямків у рамках єдиної політики або програм різних відомств ті, які найбільш
сприяють розвитку сільських територій конкретного регіону; органам місцевого самоврядування
надаються не тільки широкі права з реалізації програм розвитку сільських територій, але і адекватна
фінансова підтримка за допомогою використання комплексу фінансових інструментів: прямі платежі
населенню, програми грантової підтримки, кредити, гарантії за кредитами, податкові пільги, технічна
допомога з чітким зазначенням умов їх застосування [6].
Ще одним важливим аспектом є те, що в країнах ЄС фінансування програм розвитку сільських
територій становить понад 20 % від бюджету Єдиної політики, в США – від 11 % до 27 % від бюджету
Мінсільгоспу, проти українських 10 % на сільське господарство й сільський розвиток загалом [9; 10].
Виходячи з розподілу бюджету видно, що левова частина бюджетних коштів в Україні, як і
раніше, розподіляється на користь сільськогосподарського виробництва, а не на розвиток села. Тобто,
як і раніше, в Україні переважає вузькогалузевий підхід до розвитку сільських територій. Хоча в
багатьох розвинених країнах цей підхід вже довів свою неефективність при вирішенні проблем
сільської місцевості.
Оскільки Україна розглядає як один з пріоритетних напрямків інтеграції – європейський простір,
вважаємо за доцільне більш детально проаналізувати досвід Європейського союзу щодо розвитку
сільської місцевості.
Розвиток сільських територій був і залишається життєво важливим об’єктом економічної
політики Європейського Союзу. Ведення сільського та лісового господарств відіграє вирішальне
значення в процесі землекористування та раціональному використанні природних ресурсів у сільській
місцевості ЄС, а також слугує платформою для диверсифікації сільської економіки [9]. Відтак,
зміцнення політики розвитку сільських територій сьогодні виступає загальноєвропейським
пріоритетом. Європейська політика сільського розвитку еволюціонувала як частина розвитку Спільної
аграрної політики (САП), з політики, яка стосувалася структурних проблем сільськогосподарського
сектору, до політики, зорієнтованої на багатофункціональність ведення сільського господарства і,
зокрема виклики, з якими стикається сільський розвиток.
Першочерговими кроками у формуванні політики сільського розвитку стали заходи
стимулювання інвестицій у сільське господарство та занепадаючі сектори. Підтримка переробки та
маркетингу була покликана інтегрувати всі складові виробничого ланцюга від виробництва до
реалізації
та
сприяти
подальшому
поліпшенню
сільськогосподарських
структур
і
конкурентоспроможності сировинного сектора. З часом увага також почала приділятися розвитку
людського капіталу через прискорений вихід на пенсію та професійне навчання [10].
На національному та регіональному рівнях ЄС паралельно існує декілька концепцій (підходів), з
яких можна чітко виокремити три концепції розвитку сільських територій, а саме:
– концепція, яка ідентифікує галузеву модель – сільський розвиток з загальною модернізацією
сільського господарства і агропродовольчого комплексу. В рамках цієї моделі основною функцією
сільських територій є виробництво товарної сільськогосподарської продукції;
– концепція зближення, яка ідентифікує перерозподільчу модель, що пов’язує сільський
розвиток виключно зі зменшенням відмінностей між найбільш відсталими сільськими районами та
рештою секторами економіки. Згідно перерозподільчої моделі сільські райони розглядаються
переважно як райони слаборозвинуті, структурно відстаючі від розвитку міських районів внаслідок
несприятливих природних і соціально-економічних факторів, через що й потребують особливої уваги
зі сторони державної політики;
– концепція, яка ідентифікує територіальну модель, тобто сільський розвиток з розвитком
сільських районів в цілому шляхом використання всіх ресурсів, які знаходяться на їх території (людських,
фізичних, природних, ландшафтних та ін.), та інтеграції між усіма компонентами та галузями на
місцевому рівні. Ця концепція використовує можливості території в найбільш ширшому її розумінні.
Тобто, цим трьом концепціям відповідають три різні, хоча і не формалізовані моделі, які
використовуються в європейських країнах для формування політики розвитку сільських територій.
Україна повинна використати європейський досвід, оскільки її наявний потенціал здатний забезпечити
розвиток сільських територій, активізувати формування нових, в тому числі несільськогосподарських,
видів економічної діяльності; зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та
підвищення як її якості, так і процесів виробництва. Основною проблемою, що сповільнює ці процеси
на даний час є якість управління – державного, регіонального та місцевого розвитку.
За умови вибору євроінтеграційного вектору розвитку економіки України підходи до управління,
спосіб їх фактичного здійснення, громадський контроль за процесами розвитку сільських територій
зобов’язані бути реформовані відповідно до європейських норм прозорості, відповідальності,
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ефективності, максимізації суспільного ефекту. Це дасть можливість використовувати наявні
можливості повною мірою, реформувати економіку села та покращити соціальні умови
життєдіяльності сільського населення, а не лише декларувати сприяння цим процесам.
Водночас наявність будь-яких проблем у багатьох сферах сільської життєдіяльності, пов’язаних
з поступовим зниженням наявного потенціалу, як ресурсного (виснаження, ерозія, заліснення
сільськогосподарських угідь, неконтрольована вирубка лісів, забруднення водних басейнів), трудового
(зменшення частки працездатного населення, зниження середньої тривалості життя, активізація
міжнародної міграції), так і науково-інноваційного (старіння існуючих розробок та зниження кількості
впроваджених на їх основі інновацій, все більше відставання від провідних країн світу за показниками
інноваційності та конкурентоспроможності) не дає можливості повноцінного, а навіть достатньо
високого використання потенціалу сільських територій України. Основними перешкодами розвитку
сільських територій України, нарощування і реалізації їх потенціалу є:
– історичні, внаслідок яких структура видів економічної діяльності на сільських територіях має
переважно сільськогосподарське спрямування, а її здійснення характеризується низькою
ефективністю та відсутністю організованості;
– природні, що зумовлюють низьку щільність заселення сільських територій, високу затратність
будівництва та низьку економічну ефективність діяльності інфраструктурних об’єктів, перешкоди
внаслідок ландшафтних та земельних особливостей сільських територій;
– економічні, що спричиняють незадовільний рівень розвитку ринкової інфраструктури
сільського господарства, низький, а часто навіть від’ємний рівень рентабельності виробництва
сільськогосподарської продукції, наявність надмірної кількості посередників між виробниками та
кінцевими споживачами сільськогосподарської продукції, стрімке зростання цін на корми тощо;
– соціальні, які відображаються у постійному скороченні сільського населення, передусім у
працездатному віці, активній міграції сільського населення як у міста, так і за кордон, зростанні
кількості захворюваностей та скороченні середньої тривалості життя сільського населення;
– інфраструктурні, що проявляються через низький рівень забезпечення сільських територій
об’єктами виробничої (транспортної, енергетичної, комунікаційної) та соціальної (медичної, освітньої,
культурної)
інфраструктури,
відсутність
доступної
інформації
щодо
альтернативних
несільськогосподарських видів економічної діяльності та методів підвищення ефективності сільського
господарства, нерозвиненість системи дорадництва у агропромисловому комплексі;
– управлінські, що полягають в неефективній системі управління розвитком як країни загалом,
так і сільських територій зокрема, високому рівні корумпованості та нецільового використання
бюджетних і позабюджетних коштів, здійснення незаконного тиску на суб’єктів підприємництва,
надмірній комплексності та заплутаності системи контролю, що декларативно покликана забезпечити
високий рівень якості продукції та життя населення, а фактично є способом отримання неофіційних
доходів держслужбовцями та використання наявних ресурсів на користь власну та приближених осіб;
– ментальні, тобто неготовність більшості сільського населення приймати активну участь у
розвитку власних територій та нерозуміння у ньому їх особистої ролі, панування думки щодо
безперспективності будь-яких реформ, відсутність у свідомості людей розуміння необхідності якісного
виконання любих робіт, підвищення їх ефективності, використання у життєдіяльності принципів
відповідальності, сумлінності, чесності.
У той час, як більшість перелічених перешкод реалізації потенціалу розвитку сільських
територій, за умови застосування сучасних та ефективних підходів, можливо подолати відносно
швидко (від 1 до 10-15 років), стосовно управлінських перешкод необхідно ствердити, що вони на
даний час є найвпливовішими бар’єрами, і їх подолання є найактуальнішим та найскладнішим
питанням. До тих пір, поки вони не будуть вирішеними, усі інші заходи з модернізації сільських
територій України не будуть ефективними та не призведуть до бажаних результатів.
Необхідними умовами розвитку сільських територій в Україні повинно стати: створення
сприятливих умов для формування стабільної економіки сільської родини; перекваліфікація селян;
підвищення рівня суспільної інфраструктури; формування справжньої, міцної територіальної громади;
селяни мають бути рушійною силою у розбудові сільської місцевості; важливість підтримки з боку
районних і обласних структур; пошук джерел фінансування, а також залучення власних коштів.
Запобігання подальшому поглибленню руйнівних процесів на селі передбачає активізацію
опрацювання і поступового втілення в життя комплексу нормативно-правових та організаційноекономічних заходів, тобто посилення регулятивного впливу органів місцевого самоврядування на
засадах органічного поєднання функцій місцевих владних структур та регіональних і
загальнодержавних органів влади у вирішенні завдань розвитку сільських територій.
Важливого значення може мати забезпечення розробки механізмів підтримки розвитку сільських
населених пунктів за рахунок коштів підприємств та організацій, що функціонують у межах сільських
територій; формування сприятливих умов для розвитку приватної ініціативи в сільській місцевості,
розвитку сфери послуг; забезпечення збуту продукції селянських та фермерських господарств
шляхом розвитку їх кооперування у збутовій сфері; забезпечення умов розвитку сільських
громадських інститутів. У вирішенні вищезазначених проблем особливу роль відіграють агентства
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регіонального (місцевого чи сільського) розвитку, філософія яких запозичена у 80–90 рр. ХХ ст. з
досвіду в ЄС та США.
Безумовно, принципи і механізми реалізації державної політики розвитку сільських територій в
ЄС і США не зовсім придатні для України, проте їх адаптація дозволить уникнути помилок, через які
вже пройшли ці країни.
На основі проведеного аналізу формування політики розвитку сільських територій в країнах ЄС і
США, вважаємо за доцільне запровадити в політику України деякі положення. Зокрема, в Україні
потребує удосконалення організація міжвідомчої співпраці, оскільки ми маємо вкрай слабку
вертикальну, і, особливо, горизонтальну координацію між міністерствами та департаментами,
сільським населенням і територіальними адміністраціями різного рівня управління та самоврядування.
У зв’язку з цим, вважаємо доцільним використати міжнародний досвід і створити на базі науководослідної установи спеціальний самодостатній міжрегіональний (міжобласний) Центр стратегічного
розвитку сільських територій з формуванням мережі регіональних і місцевих агенцій сільського
розвитку, який стане координаційним інструментом вирішення багатогранних проблем сільських
територій. При Центрі мають функціонувати госпрозрахункові відділи: трансферу технологій;
розробки, експертної оцінки і впровадження інноваційно-інвестиційних проектів; організації ринку
праці, ресурсів і продукції; консультаційно-дорадчий, видавничо-інформаційний та інші. Вирішити це
питання можливо за рахунок створення потужного міжрегіонального (міжобласного) Центру і мережі
регіональних агентств сільського розвитку. Місцеві агенції сільського розвитку створюються на
муніципальному рівні для здійснення інформаційної, консультаційної, комунікаційної та маркетингової
діяльності на сільських територіях. Вони можуть надавати місцевим адміністраціям і підприємцям
інформаційну та консультаційну підтримку всім видам сільського бізнесу, а не тільки аграрному
бізнесу; науково-методичну підтримку в організації стратегічного планування багатофункціонального
розвитку сільських територій; технічну підтримку місцевому самоврядуванню в сприянні масштабного
поширення інновацій у сферах аграрного бізнесу і несільськогосподарських видів діяльності та інше.
Своєрідність місцевих та регіональних агентств розвитку сільських територій полягає в тому, що
вони виконують функцію "посередника" між місцевими та регіональними "громадами" підприємців і
стратегічними намірами влади цих рівнів щодо багатоукладного соціально-економічного розвитку
сільських територій.
Інший, так званий "класичний" підхід сприймає агентства регіонального розвитку як структури,
створені на засадах партнерства між приватним, державним і громадським секторами з метою
комплексного вирішення проблем певної території.
Позитивно оцінюючи діяльність агенцій сільського розвитку, в одному з документів Європейської
Комісії цілком правильно вказано, що "чи не єдиною спільною рисою агентств регіонального розвитку
є зв’язок їх діяльності з використанням внутрішнього потенціалу певної географічної території".
Висновки з проведеного дослідження.
Одним з пріоритетів державної політики України є розвиток сільських територій України, який
спрямований на вирішення економічних, соціальних, побутових, екологічних, гуманітарних,
демографічних та інших проблем.
В процесі дослідження виявлені структурні диспропорції у функціонуванні сільської економіки, її
фактичної монофункціональності, рудиментів патерналістського мислення сільських мешканців і
керівників органів місцевого самоврядування села, низькій ефективності управління аграрним
сектором економіки, відсутності якісного агромаркетингу, прогалин в інституційному забезпеченні
розвитку села, ментальності українських селян тощо.
З досвіду ЄС випливає, що у формуванні та удосконаленні політики розвитку сільських
територій першочергову увагу привертає інституційне забезпечення цього процесу. Насамперед це
стосується Спільної аграрної політики ЄС та інструментів, які забезпечують її ефективну реалізацію, а
також механізмів фінансування програм сільського розвитку.
Багатофункціональний розвиток господарських комплексів сільських територій країн – членів ЄС
позитивно впливає на модернізацію об’єктів виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури
європейського села. Він стимулює зростання якості людського капіталу сільських територій через
зниження рівня бідності, подолання безробіття, посилення громадянської активності. Саме завдяки
багатофункціональному розвитку сільських територій у країнах ЄС відбувається оптимізація
використання їх економічного потенціалу.
Пріоритетними засобами розвитку людського капіталу українського села має стати реалізація
низки заходів, спрямованих на впровадження навчально-освітніх програм для сільських мешканців,
пов’язаних з підвищенням рівня розуміння ними основ ринкової економіки та принципів європейської
інтеграції, фахового та кваліфікаційного зростання працівників, освоєння нових технологій аграрного
виробництва та методів управління ним, реалізацією підприємницької ініціативи селян.
Завдяки механізму децентралізації, на сільських територіях країн – членів ЄС вдається
досягнути балансу між економічними, екологічними та соціальними пріоритетами розвитку. Це
дозволяє забезпечувати принцип сталого зростання на цих територіях, коли активізація господарської
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діяльності не завдає непоправної шкоди довкіллю та соціальним стандартам життя сільських
мешканців.
Відтак, реалізація політики європейської інтеграції України в контексті забезпечення
ефективного розвитку її сільських територій означає обов’язкове впровадження у практику
управлінської та господарської діяльності принципу сталого зростання.
Сталий розвиток сільських територій України тісно пов’язаний з процесами диверсифікації
економічної діяльності і забезпечує максимально повне використання наявних у сільській місцевості
природно-кліматичних, людських, земельних та інших ресурсів, означає необхідність їхнього
максимально повного збереження і примноження, першочергову увагу в контексті розвитку сільських
територій України та наближення їхніх економік до стандартів ЄС.
Багатофункціональний розвиток українського села у руслі політики європейської інтеграції
України є основною передумовою запровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку сільських
територій нашої держави. Ця модель має ґрунтуватися на реалізації інвестиційних проектів у сферах
аграрного виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, легкої промисловості,
орієнтованої на використання сільськогосподарської сировини, відновлення традиційних видів
господарської діяльності на селі із застосуванням інноваційних виробництв, модернізації
інфраструктури розвитку сільських територій, адаптації у сільській місцевості сучасних видів
економічної діяльності, в тому числі, пов’язаних з розробкою продуктів програмного забезпечення,
запровадженням нових форм дистанційного навчання, електронної комерції тощо.
Використання позитивного досвіду розвитку сільських територій, акумульованого в країнах –
членах ЄС протягом тривалого періоду їх соціально-економічної еволюції, є важливою складовою
реалізації політики європейської інтеграції України, а також потужним важелем підвищення
ефективності функціонування господарських комплексів сільських територій нашої держави та
чинником зростання якості життя сільського населення
Одним із перспективних шляхів подолання існуючої інституційної кризи є активізація процесів
формування інститутів державного-приватного партнерства кооперації у сфері надрокористування, що
дозволить враховувати вартість відповідного природного капіталу та стимулюватиме соціальноекономічний розвиток сільських територій.
Доцільно провести трансформування форм господарювання за різними напрямами
кооперування: ФГ та особистих селянських господарств, сільськогосподарських підприємств з
особистими селянськими господарствами та ФГ, міжгосподарська кооперація у формі підприємств,
об’єднань, асоціацій, союзів та інших формувань, що не суперечать європейській практиці. Система
кооперативних відносин, агропромислова інтеграція, науково обґрунтована організація управління
забезпечать стійкість моделі багатоукладного розвитку аграрного сектора ЄС.
Обґрунтовано доцільним створити на базі науково-дослідної установи спеціальний
самодостатній міжрегіональний (міжобласний) Центр стратегічного розвитку сільських територій з
формуванням мережі регіональних і місцевих агенцій сільського розвитку, який стане координаційним
інструментом вирішення багатогранних проблем сільських територій. При Центрі мають
функціонувати госпрозрахункові відділи: трансферу технологій; розробки, експертної оцінки і
впровадження інноваційно-інвестиційних проектів; організації ринку праці, ресурсів і продукції;
консультаційно-дорадчий, видавничо-інформаційний та інші. Місцеві агенції сільського розвитку
створюються на муніципальному рівні для здійснення інформаційної, консультаційної, комунікаційної
та маркетингової діяльності на сільських територіях.
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INFLUENCE OF INNOVATION ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF
AGRICULTURAL ENTERPRISES RESOURCE POTENTIAL
Постановка проблеми. Потреба в науково-технологічних та інноваційних розробках у галузях
АПК зумовлюється зростанням попиту суспільства на якісні конкурентоспроможні вироби, продукцію і
послуги, що своєю чергою вимагає модернізації, реконструкції та перебудови всього
агропромислового комплексу. Упровадження новітніх науково-технічних розробок і технологічних
процесів формує технологічні зміни в усіх сферах господарської діяльності підприємств різних форм
власності [2].
Аграрна сфера економіки є одним з найважливіших елементів економічної системи України, що
визначає
місце
національної
економіки
у міжнародному поділі праці,
динаміку її
конкурентоспроможності тощо. Тож основним завданням сучасної державної економічної політики є
розробка та здійснення заходів із прискорення розвитку аграрної сфери економіки. На жаль, на
сьогодні фінансово-економічний стан аграрного сектору і рівень його розвитку в умовах ринкових
перетворень зазнав значної руйнації. Зазначені обставини зумовлюють проведення державою
активної політики стосовно забезпечення фінансової стабілізації підприємств та зміцнення їх
фінансового стану.
Економічна й політична стабільність держави та матеріальний добробут громадян значною
мірою залежать від успішної роботи аграрного сектора України. Найважливішим чинником рівня
соціального життя населення є рівень забезпечення його продовольством. Виробництво продуктів
харчування в усі історичні часи було й залишається важливою проблемою світового масштабу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні дослідження, пов’язані із
інноваціями та інноваційною діяльністю, виконували і продовжують такі відомі вчені як Ревенко М. [9],
Мушеник І. [6], Федулова Л. [12], Романчук О. [9], Ульянченко О. [10] та інші. Вони створили вагомий
внесок у методологію та практичний інструментарій інноватики. Проте сучасний динамічний розвиток
інноваційних процесів в Україні свідчить про актуальність подальших досліджень у напрямку
забезпечення інноваційного розвитку економіки країни.
Стан і перспективи інноваційної діяльності аграрних підприємств та проблемні питання,
пов’язані з формуванням і реалізацією стратегії інноваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств, її ресурсного забезпечення досліджували такі вітчизняні вчені, як О. Дацій [3],
Л. Федулова [13], О. Шпикуляк [14], М. Мисюк [5], І. Власенко [1] та інші. Незважаючи на наукову
цінність проведених досліджень, необхідно визнати, що організаційно-економічні механізми, чинники
та інструменти активізації інноваційної діяльності аграрних підприємств на сьогодні є не достатньо
вивченими.
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Постановка завдання. Метою статті є аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку інноваційної
діяльності аграрних підприємств України та узагальнення напрямків та заходів щодо підвищення їх
інноваційної активності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вирішальним фактором інноваційного розвитку
економіки держави є інноваційний розвиток підприємств. Особливо актуальним це є в сучасних
умовах. Лише завдяки інноваційному типу розвитку може бути досягнуто економічне зростання
України в найближчій та стратегічній перспективі. В умовах сьогодення, коли на ринку посилюється
конкуренція, підприємства повинні мати досить міцні і стійкі конкурентні переваги. Інноваційний
розвиток в сучасних умовах функціонування є одним з найбільш перспективних напрямів розвитку
кожного підприємства незалежно від виду діяльності. Для забезпечення інноваційного розвитку
підприємств виникає об’єктивна необхідність виділити та оцінити чинники даного розвитку [1].
Недоліки економічної політики в Україні проявились щодо агропромислового комплексу,
особливо сільського господарства: відбулось відставання аграрного сектору від інших галузей
національного господарства за ключовими технічними, економічними й організаційними параметрами.
Сільське господарство потрапило до жорстких цінових диспропорцій, втратило постійні канали збуту
своєї продукції та придбання матеріально-технічних ресурсів. В результаті відбулось порушення
обороту фінансових ресурсів галузі за всіма основними параметрами, зокрема отримання виручки від
реалізації продукції та залучення кредитів й інвестицій, а також отримання державної фінансової
підтримки [9].
Із зростанням на світовому і національному ринках конкуренції та прискорення науковотехнічного прогресу оптимізація виробництва є вирішальною умовою стійкого розвитку сучасних
економічних систем.
Оскільки інноваційна діяльність – це системний процес, що забезпечує постійне вдосконалення
виробництва в результаті освоєння нових знань і здійснюється з метою впровадження досягнень
науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу, то її впровадження вимагає гнучкого
підходу до використання вже сформованого ресурсного потенціалу та постійного оновлення
ресурсного потенціалу аграрних підприємств з урахуванням нових технологічних вимог (рис. 1).

Ресурсний потенціал аграрних підприємств

Нова техніка і
технології

Біологічне
землеробство

Ресурсозберігальні
технології

Продуктові
інновації

Система екологостабілізуючих та грунтоохоронних заходів та формування
екологічно чистих агрозон

Міжгалузеві
зв΄язки

Стимулювання
інноваційної
діяльності

Виробництво

Зберігання та
транспортування

Реалізація
продукції

Рис. 1. Вплив інноваційної діяльності на розвиток ресурсного потенціалу аграрних
підприємств
Джерело: [10, с. 108]
Впровадження інноваційних технологій є одним із ключових факторів підвищення
конкурентоспроможності АПК України і економіки країни загалом. Агропромисловий комплекс є
своєрідним, це зумовлено значною кількістю виробників сільськогосподарської продукції, яка є
стандартизованою, досить легкі умови входження на ринок сільськогосподарських підприємств,
неможливість значно впливати на рівень цін з боку виробників, саме такі особливості галузі
обумовлюють основне джерело, за рахунок якого можуть зростати прибутки аграрних підприємств –
це інновації, впровадження яких знижують питомі виробничі витрати [6].
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Основна характерна риса інноваційного підприємства сільськогосподарського призначення
полягає у створенні та комерційному використанні техніко-економічних нововведень у галузях
аграрної сфери. Основою діяльності є нововведення, які формують прибутки як окремих виробничих
галузей, так і галузей з надання послуг, що дозволяє створити новий ринок чи задовольнити нові
потреби.
Процес пошуку нового товару з урахуванням потреб споживачів, вихід нового товару на ринок,
спостереження за обсягами продажу це основні структурні елементи інноваційної політики
підприємства. Необхідною умовою стратегічного вибору типу інноваційної політики підприємства є
врахування особливостей того сектору економіки, до якого належить підприємство. Здійснений аналіз
наукових праць визначає три типи інноваційної політики: наступально-ризиковий, наступальний та
еволюційний, яким притаманні загальні ознаки, котрі потребують деталізації. Слід зазначити, що
наступальний тип інноваційної політики має широкий спектр застосування – йому притаманні силовий,
ризиковий та стабільний характер. Наступальний тип інноваційної політики направлений на створення
власних дослідницьких лабораторій та відділів, що постійно працюють над розробкою нових продуктів
у відповідній галузі, виділенням коштів для придбання права випуску нового продукту іншого
підприємства та спроможністю швидко розгорнути масове виробництво нової продукції, завдяки своїм
фінансовим можливостям.
Основна характеристика наступально-силового типу інноваційної політики – це спрямованість на
створення принципово нових або на радикальне перетворення старих сегментів ринку, пошук та
реалізація революційних рішень. Наступально-ризиковий тип орієнтує підприємство на збільшення
масштабів виробництва, створення наукоємної інноваційної продукції, оперативність її впровадження
та готовність менеджерів вищої ланки до ризику.
Оцінка ефективності інноваційного процесу й інноваційної діяльності зокрема, є важливим,
актуальним завданням, розв’язання якого сприятиме мінімізації ризиків від реалізації інноваційних
проектів. При здійсненні такої оцінки необхідно аналізувати економічні, соціальні й інституційні ефекти,
які отримані за результатами та у процесі впровадження інновацій [14].
Економіка України обтяжена інерцією попереднього екстенсивного розвитку. Згідно рейтингу
«Індексу глобальної конкурентоспроможності 2016–2017 років» Україна знаходиться на 85 місці зі 138
країн, щодо яких проводилися відповідні розрахунки (табл. 1).
Таблиця 1
Індекси конкурентоспроможності України за 2009-2017 роки
Рік

Показник

2009-2010
Загальна кількість країн, по яких
133
розраховано індекс конкурентоспроможності
Загальний рейтинг індексу
82
конкурентоспроможності в Україні, в т.ч:
здатність до інновацій
32
витрати компаній на дослідження і
68
розробки
державні закупівлі високотехнологічної
85
продукції
Джерело: складено авторами за даними [4]

2011-2012

2014-2015

2015-2016

2016-2017

142

144

140

138

75

76

79

85

42

82

52

49

71

66

54

68

112

123

98

82

За даними табл. 1 бачимо, що у 2016–2017 роках рейтинг індексу конкурентоспроможності
України збільшився на 6 пунктів порівняно з 2015–2016 роками та на 10 пунктів порівняно з 2011–2012
роками, що означає погіршення для економіки країни.
Розвиток підприємства як економіко-виробничої системи, як правило, у науковій літературі
розглядається як процес переходу системи у новий, більш якісний стан шляхом нагромадження
кількісного потенціалу, зміни й ускладнення структури і складу, наслідком чого є підвищення її
здатності чинити опір руйнівному впливу зовнішнього середовища та ефективність функціонування [7,
с. 63]. Оскільки розвиток аграрного підприємства є доволі різноманітним (екстенсивний, інтенсивний,
інноваційний), то для вирізнення інноваційного розвитку пропонується скористатися такими
критеріями систематизації (табл. 2).
Інноваційний тип розвитку аграрних підприємств характеризується перенесенням акценту на
використання принципово нових прогресивних технологій, переходом до випуску високотехнологічної
продукції, прогресивними організаційними і управлінськими рішеннями в інноваційній діяльності. Це не
тільки додаткові витрати (що свідчать і про інтенсивний відтворювальний процес), а насамперед
якісні, структурні вдосконалення у межах нових підходів і рішень (комплексне і безупинне відновлення
екологоекономічного потенціалу аграрного виробництва, виробництво якісної агропродукції, надання
різноманітних послуг тощо) [11].
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Таблиця 2
Критерії інноваційного розвитку аграрних підприємств
Критерій
Джерело інноваційного розвитку
Форма інноваційного розвитку
Масштаб та складність об’єкта інноваційного
розвитку
Зміст та характер праці на інноваційному
етапі розвитку

Критеріальні ознаки
Агроінновації переважно п’ятого та шостого технологічного
٭
укладу : результати впровадження елементів генної інженерії,
біотехнологій, інформаційних технологій тощо
Нелінійна, циклічна (від етапу до зростання)
Індивідуальний підхід до освоєння агроінновацій
Інтелектуалізація праці

Використання наукоємних факторів виробництва (технологій
основаних на найновіших наукових досягненнях), що
відновлюють еколого-економічний потенціал аграрного
підприємства
Рівень комплексності очікуваних змін в
Досягнення економічної, соціальної, екологічної та
результаті інноваційних впроваджень
технологічної ефективностей
*Примітка. Технологічний уклад – це сукупність технологій, характерних для певного рівня розвитку
виробництва. Загалом, виділяють шість технологічних укладів: I – запровадження використання енергії води;
II – використання енергії пари і вугілля, III – розвиток електроенергетики, важкого машинобудування,
електротехніки, IV – використання енергії двигунів внутрішнього згорання, електродвигунів і розвитку
технології синтетичних матеріалів; V – застосування електроніки, інформаційних технологій, атомної
енергетики, генної інженерії, біотехнологій; VI – використання нанотехнологій, розширення потенціалу
біотехнологій, інтеграція обчислювальних та телекомунікаційних ресурсів.
Джерело: [8]
Зміст та характер інноваційних виробничих
процесів

Інноваційні технології у поєднанні зі сприятливими природно-кліматичними й організаційноекономічними умовами забезпечують зменшення тривалості виробничого циклу в сільському
господарстві, що сприяє зниженню собівартості продукції та підвищує окупність інвестицій [5].
Інноваційна діяльність у сільському господарстві визначається різноманітністю видів
сільськогосподарської продукції та відмінностями в технологіях їх виробництва; значною
диференціацією по регіонах і технологічною залежністю виробництва від природних умов;
відокремленістю виробників від наукових установ; нерозробленістю організаційно-економічних
механізмів трансферу новацій в інновації; різноманіттям організаційних форм сільськогосподарської
діяльності.
Перший етап інноваційної діяльності (створення інновацій) реалізують переважно науководослідні установи АПК. Це вимагає розв’язання одночасно декількох різновекторних питань: від
виділення коштів на розробку новацій, проведення фундаментальних і прикладних досліджень,
визначення об’єктів інтелектуальної власності до виробництва й реалізації наукоємної продукції та
впровадження нововведень у виробництво. В даному напрямку важливо забезпечити скорочення
термінів створення інновацій, підвищення рівня новизни й забезпечення перевищення за основними
характеристиками традиційного аналога. Актуальним є вирішення питання організації оперативного
трансферу інновацій сільгоспвиробникам. Зазвичай вважається, що на етапі створення інновацій
держава повинна повністю забезпечити фінансування фундаментальних досліджень, а прикладні
проекти, орієнтовані на конкретні запити ринку, можуть фінансуватися як за рахунок державних, так і
приватних джерел. Найбільш поширеними новаціями є: нові сорти й гібриди рослин і порід тварин,
штами мікроорганізмів, марки та модифікації сільськогосподарської техніки, технології, хімічні й
біологічні препарати (вакцини), економічні розробки.
Етап поширення інновацій реалізують переважно органи управління АПК разом з розробниками
нововведень. На даному етапі ключового значення набувають менеджмент та інформаційне
забезпечення. Відтворення новацій у сільському господарстві здійснюють насінницькі господарства,
племінні заводи, машинобудівні підприємства, біологічні фабрики [12].
Необхідно визнати, що інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств в основному
пов’язана із завершальним етапом інноваційного процесу – освоєнням інновацій. Це передбачає як
визначення джерел фінансування освоєння інновацій, так і формування відповідного організаційноекономічного механізму впровадження інновацій товаровиробником. Впровадження розробок у
виробництво, або перетворення новацій в інновації здійснюється за ініціативою суб’єктів
підприємницької діяльності з метою досягнення комерційних вигод. Умовою отримання прибутку є
конкурентна перевага, а для інноваційного підприємства – монополія новатора.
В Україні значні вкладення в науково-дослідні розробки і модернізацію капіталу в сільському
господарстві здійснюються лише обмеженою кількістю великих підприємств. Крім того, поступово
знижується рівень впровадження наукових розробок і втрачається потенціал вітчизняної науки у сфері
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генетичних (насіннєвих і племінних) ресурсів. Наявний стан інноваційної діяльності в аграрній сфері
відображає одночасно декілька проблем: неефективне використання інноваційного потенціалу;
відсутність інституційних передумов комерціалізації новацій; нерозробленість організаційних
механізмів підтримки державою інноваційної діяльності [3, с. 66–68].
Висновки з проведеного дослідження. Перешкодами для інноваційної діяльності аграрних
підприємств стають неефективна законодавча, правоохоронна, судова влади, їх асиметрія; існуючий
господарський порядок, що створює додаткові витрати інноваційної діяльності та є несприятливим до
інновацій; високі трансакційні витрати інноваційної діяльності; домінування короткострокових інтересів
над довгостроковими у господарюючих суб’єктів; брак інфраструктури та кадрів для інноваційної
діяльності. Разом з тим, наявні проблеми інноваційної діяльності вітчизняних підприємств не можна
зводити тільки до дефіциту фінансових ресурсів, значна їхня частина обумовлена інституційними
проблемами мікро- і макрорівнів.
Для виходу з «інституційної пастки», яка не дозволяє перейти на інноваційний шлях розвитку
аграрній сфері, необхідно створити умови для отримання інноваційної ренти, мотиви і стимули до
інноваційного розвитку й обмежити альтернативні інноваціям шляхи збільшення прибутків. Вихід з
«інституційної пастки» є сьогодні майже єдиною умовою існування вітчизняних суб’єктів
господарювання, а поширення інноваційного виробництва – єдиною умовою для аграрного сектору
наблизитись до рівня цивілізованих країн.
Отже, інноваційний розвиток підприємства є одним з пріоритетних шляхів досягнення
підприємства поставлених цілей в умовах конкурентного середовища, для успішного його здійснення
необхідно прогнозувати та оцінювати вплив тієї чи іншої групи чинників на цей процес [13].
Для підвищення конкурентоспроможності країни необхідно впроваджувати та стимулювати
інноваційну діяльність. Завдяки проведеному аналізу стану інноваційної діяльності на аграрних
підприємствах, виявлені проблеми, які гальмують економічний розвиток держави. Серед них
основними є: недостатній обсяг фінансування інноваційної діяльності та відсутність державної
підтримки; недосконала податкова система, яка своєю чергою пригнічує мотивацію щодо розробки
нових технологій; зростання зносу обладнання у науці та технологічна база, яка потребує
модернізації; неузгодженість законодавства в інноваційній сфері. Отже для того, щоб країна впевнено
стала на інноваційний шлях розвитку, необхідно докласти великих зусиль у таких напрямках:
орієнтації державної політки на активізацію інноваційної діяльності підприємств; розвиток освіти і
науки як необхідного підґрунтя для продукування інноваційних ідей і розробок; формування
інноваційної інфраструктури як важливої складової національної інноваційної системи.
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FINANCIAL SUPPORT FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES
Постановка проблеми. Збалансований розвиток агропромислових підприємств є чинником
забезпечення конкурентних переваг на внутрішньому та зовнішньому ринках, тому актуальним
питанням є пошук джерел фінансування на інноваційній основі. Глобалізаційні процеси витіснення
національного капіталу іноземним і транснаціональним капіталом мають адекватно компенсуватися
впровадженням українськими банками новітніх управлінських технологій, сучасних інструментів
регулювання, підтримкою розвитку вітчизняного фондового ринку, підвищенням фінансової
грамотності населення та його активним залученням до економічних процесів.
Інноваційна модель розвитку економіки вимагає створення адекватного механізму фінансового
забезпечення, який би дозволив в умовах обмеженості фінансових ресурсів забезпечити її
ефективність на перспективу. У зв’язку з цим, вирішення проблем фінансового забезпечення
інноваційного розвитку агропромислових підприємств вимагає раціонального використання наявних
фінансових ресурсів як окремих підприємств, так і держави в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем інноваційного розвитку
підприємств та питаннями фінансового забезпечення такого розвитку приділяли увагу значна кількість
вчених. Основні поняття та сутність інновацій, удосконалення матеріально-технічної бази аграрних
підприємств займались у своїх дослідженнях М.Г. Михайлов [12]; Ю.О. Лупенко, О.В. Захарчук,
О.В. Вишневська [13], В.В. Іванишин [21].
Питаннями активізації та інституціональному забезпеченню інноваційного розвитку аграрних
підприємств в своїх дослідженнях займались Охотнікова О.М., Єфименко М.М. [14], С.М. Ілляшенко
[16], Квасницька Р.С., Ардашкіна Н.С. [17]. Вивченню управлінських аспектів розвитку інноваційної
діяльності підприємств та удосконаленню методів управління такою діяльністю приділяли увагу
Й.М. Петрович [18], В.І. Покотилова [19] та інші.
В той же час, виникає необхідність більш глибокого вивчення проблематики фінансування
інноваційного розвитку як в теоретичному аспекті, так і в практиці сільськогосподарського
виробництва, і це зумовлює подальше вивчення проблем. У науковій літературі переважно
акцентується увага на особливостях застосування інновацій у промисловості. Водночас, недостатньо
вивченими залишаються особливості інноваційної діяльності в сільському господарстві, а також
визначення пріоритетних джерел фінансування наукових розробок та їх комерціалізації.
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування сутності та особливостей
здійснення інноваційних процесів та інструментів і джерел фінансування інноваційної діяльності
агропромислових підприємств, опрацювання можливостей прикладного застосування дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Прогрес будь-якої держави сьогодні нерозривно
пов’язаний з інноваційно-інвестиційним розвитком суспільства. Якщо раніше країна могла впевнено
утримувати позиції на зовнішніх ринках за рахунок дешевої робочої сили та сировинних матеріалів, то
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на даний час через посилення конкуренції на світовому ринку дедалі більшого значення набуває
нестандартний науково-технічний напрям розвитку держави, підкріплений значними фінансовими
ресурсами.
Але, на сьогодні, необхідним є подолання проблем, що можуть завадити швидкому
становленню моделі розвитку країни на інноваційно-інвестиційній основі. Однією з них є проблема
наявності значної кількості нормативно-правових актів, які різносторонньо регламентують інноваційноінвестиційну діяльність в країні, проте не дають чіткого розуміння механізму здійснення такої
діяльності, що в кінцевому випадку тільки заплутує зацікавлені сторони і не дозволяє повною мірою
забезпечити становлення моделі інноваційно-інвестиційного розвитку країни.
У зв’язку з цим, необхідність створення єдиного узагальненого нормативно-правового акту є
актуальною для сучасних умов. На сьогодні в Україні діють закони, що регулюють діяльність в сфері
інновацій та інвестицій та Концепція реформування державної політики в інноваційній сфері на 20152019 роки [1-10] та ін.
Вказані нормативні акти закріплюють основні положення та поняття державної політики у сфері
інноваційної діяльності, а також ними визначено перелік компетенцій органів державного управління
інноваційно-інвестиційною діяльністю. Проте і ці документи не визначають загальних шляхів та
векторів державної політики у сфері інновацій, правового поля здійснення такої діяльності,
особливості підпорядкування та основного правового механізму в цій галузі.
Зазначимо, що інноваційна діяльність – це діяльність з перетворення результатів наукової та
науково-технічної діяльності на інновації і використання останніх для забезпечення
конкурентоспроможності та розвитку підприємства [11, с. 249] .
Збалансований розвиток України, який має базуватися на новій економіко-політичній парадигмі,
вимагає відповідного фінансового механізму і врівноваженої взаємодії ефективної банківської
системи, бізнесу, пенсійної системи, страхової політики, фондового ринку, а також запровадження
вдосконаленого Податкового кодексу.
Реалії сьогодення визначають критично низький рівень розвитку українського фінансового ринку
та значний відсоток грошей поза банками; так, готівкові заощадження домогосподарств та обсяги
тіньової економіки за різними оцінками складають від 17 % ВВП (за даними Державної служби
статистики України) до 52 % ВВП (за даними Мінекономрозвитку України).
У сучасних умовах аграрні підприємства не розраховують на підтримку державного сектору. Для
власного інноваційного розвитку вони змушені самостійно шукати шляхи вдосконалення технологій
виробництва та управління на інноваційній основі. Високий рівень зносу основних засобів, використання
застарілих технологій і техніки, «стрибки» цін на матеріально-технічні ресурси, обмеженість фінансових
ресурсів для інноваційного розвитку, специфічні особливості вітчизняного ведення бізнесу зумовлюють
низьку конкурентоспроможність галузей у порівнянні з західними країнами.
Проте загалом аналіз витрат на виконання наукових досліджень і розробок за всіма видами
робіт у фактичних цінах вказує на тенденцію росту на 65%. Найвищі темпи росту відбулись на
виконання прикладних досліджень, майже вдвоє та на 67,9% на науково-технічні розробки (табл. 1).
Таблиця 1
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт, млн грн
У тому числі на виконання
прикладних
науково-технічних
наукових
(експериментальних)
досліджень
розробок
1589,4
4342,7

Рік

Усього, у
фактичних
цінах

фундаментальних
наукових досліджень

2010

8107,1

2175,0

2011

8513,4

2200,8

1813,9

4498,7

2012

9419,9

2615,3

2023,2

4781,4

2013

10248,5

2698,2

2061,4

5488,9

2014

9487,5

2452,0

1882,7

5152,8

2015

11003,6

2460,2

1960,6

6582,8

2016

11530,7

2225,7

2561,2

6743,8

2017
13379,3
2924,5
Відношення 2017 р. до
165,0
134,5
2010 р., %
Джерело: розраховано авторами на основі [12]

3163,2

7291,6

199,0

167,9

За аналізований період найменше витрачено на виконання фундаментальних досліджень, тобто
можна відмітити тенденцію до комерціалізації прикладних наукових досліджень. Інноваційноінвестиційний розвиток став орієнтиром для впровадження новітніх науково-технологічних здобутків

57

ЕКОНОМІКА ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

суспільства. Також не є новиною, що дедалі більше підприємств усіх форм власності, різноманітних
установ та організацій застосовують у своїй діяльності прогресивні досягнення науки і техніки [13].
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт за аналізований період з 2010 по 2015
роки зріс на 27,8%. Тобто можна констатувати факт зростання продуктивності праці та ефективного
виконання науково-технічних робіт, особливо прикладних досліджень на 40,5% і надання науковотехнічних послуг на 31,9%, розробок на 29,5%, фундаментальних досліджень на 12,7% та зменшення
питомої ваги обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП на 0,26% за аналізований
період (табл. 2).
Таблиця 2
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт

Рік

Всього, у
фактичних
цінах, млн
грн

Фундаментальні
дослідження

прикладні
дослідження

розробки

науковотехнічні
послуги

У тому числі
Питома вага обсягу
виконаних наукових
і науково-технічних
робіт у ВВП, %

2010

9867,1

2188,4

1617,1

5037,0

1024,6

0,90

2011

10349,9

2205,8

1866,7

4985,9

1291,5

0,79

2012

11252,7

2621,9

2057,7

5369,9

1203,2

0,80

2013

11781,1

2695,5

2087,8

5772,8

1225,1

0,80

2014

10950,7

2475,2

1910,2

5341,5

1223,8

0,69

2015
12611,0
2465,6
2271,3
Відношення
2015 р. до 2010
127,8
112,7
140,5
р.,%
Джерело: розраховано авторами на основі [12]

6523,0

1351,1

0,64

129,5

131,9

-0,26

Підвищити ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств можна через розробку
оптимальної інноваційної стратегії розвитку підприємств, прийняття зважених оптимальних
управлінських рішень і запровадження заходів їх стимулювання, таких як:
– надання пільг при оподаткуванні підприємствам, що витрачають власні та залучені кошти на
наукові дослідження і розробки, провайдинг інновацій, залучення інвестицій тощо;
– інвестування за рахунок амортизаційних відрахувань, раціональне реінвестування прибутку;
– використання різноманітних форм фінансування інноваційної діяльності підприємств;
– створення системи нормативів фінансових коефіцієнтів для визначення рівня інноваційноінвестиційної привабливості підприємств;
– створення інноваційно-інвестиційних кластерів;
– створення державних і регіональних рейтингів підприємств, що займаються інноваційноінвестиційною діяльністю [14].
Дані табл. 3 вказують на незначне зростання (на 2,4 %) питомої ваги підприємств, що займалися
інноваціями, збільшення вдвоє витрат на дослідження і розробки за рахунок суттєвого приросту
внутрішніх досліджень, а також значне скорочення розходів на зовнішні НДР, придбання інших
зовнішніх знань та інших витрат за період з 2010 р. до 2017 р.
Проведемо аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності агропромислових підприємств
за 2010-2017 рр. на основі даних табл. 4.
Розгляд джерел фінансування інноваційної діяльності агропромислових підприємств вказує на
зростання надходжень з державного бюджету, власних коштів, інших джерел. Потрібно відмітити
суттєве скорочення вкладень іноземних інвесторів, що відобразилось на незначному рості загальних
обсягів фінансування.
Ще одним напрямом інноваційно-інвестиційної діяльності, який потребує регулювання є масові
інновації та інвестиції, що у розвинених країнах охоплюють 90% загальних обсягів
високотехнологічного бізнесу. Такий вид діяльності не потребує ні пільг, ні державного фінансування,
він функціонує на групі учасників, що поєднанні спільними інтересами та проектами. Така група
складається з наукових закладів та підрозділів (факультети, кафедри), інвестиційних компаній та
фондів, науково-дослідних інститутів та установ, які мають високий рівень конкурентоспроможності на
зовнішніх та внутрішньому ринках, високотехнологічні інноваційні компанії, компанії з провайдингу
інновацій тощо.
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Таблиця 3
Загальний обсяг витрат за напрямами інноваційної діяльності

Рік

Питома вага
підприємств, що
займалися
інноваціями, %

Загальна сума
витрат, млн грн

дослідження і
розробки

внутрішні НДР

зовнішні НДР

У тому числі за напрямами
придбання
інших
зовнішніх
знань

2010

13,8

8045,5

996,4

818,5

177,9

141,6

Х

5051,7

1855,8

2011

16,2

14333,9

1079,9

833,3

246,6

324,7

Х

10489,1

2440,2

2012

17,4

11480,6

1196,3

965,2

231,1

47,0

Х

8051,8

2185,5

2013

16,8

9562,6

1638,5

1312,1

326,4

87,0

X

5546,3

2290,9

2014

16,1

7695,9

1754,6

1221,5

533,1

47,2

X

5115,3

778,8

2015

17,3

13813,7

2039,5

1834,1

205,4

84,9

X

11141,3

548,0

2016

18,9

23229,5

2457,8

2063,8

394,0

64,2

X

19829,0

878,4

2017

16,2

9117,5

2169,8

1941,3

228,5

21,8

X

5898,8

1027,1

Відношення
2017 р. до
2010 р., %

2,4

113,3

217,8

237,1

128,4

15,4

*

116,8

55,3

у тому числі
підготовка
виробницт
ва для
впроваджен-я
інновацій

придбання
машин,
обладнання та
програмного
забезпечення

інші
витрат
и

Джерело: розраховано авторами на основі [12]

Таблиця 4
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств
У тому числі за рахунок коштів
державного
іноземних
бюджету
інвесторів
87,0
2411,4

Загальна сума
витрат, млн грн

власних

2010

8045,5

4775,2

2011

14333,9

7585,6

149,2

56,9

6542,2

2012

11480,6

7335,9

224,3

994,8

2925,6

2013

9562,6

6973,4

24,7

1253,2

1311,3

2014

7695,9

6540,3

344,1

138,7

672,8

2015

13813,7

13427,0

55,1

58,6

273,0

2016

23229,5

22036,0

179,0

23,4

991,1

2017

9117,5

7704,1

227,3

107,8

1078,3

261,3

4,5

139,6

Відношення 2017 р. до
113,3
161,3
2010 р.,%
Джерело: розраховано авторами на основі [12]

інші
джерела
771,9

Держава в цьому напрямку лише виконує законодавчу та контролюючу функції. Інша система
зв’язків виникає між органами місцевої влади та інноваційним середовищем, в яких відбувається
масова інноваційна діяльність. Оскільки такі середовища є сконцентровані за регіональним
принципом, вони створюють додаткові «інтелектуальні» робочі місця для конкретного регіону,
забезпечуючи приток інвестицій. Регіональна влада зацікавлена у тісній співпраці з науковими
парками, стаючи співзасновником цих інноваційних середовищ, беручи участь в управлінні, надаючи
їм іншу підтримку [13].
При цьому механізми державної підтримки інноваційної діяльності має бути істотно спрощено у
формальній частині, з обов’язковим залученням до цієї процедури представників ринку високих
технологій [15, с. 17]. Так, доцільним для нашої держави стане застосування диференційованого
фінансування інновацій та науково-дослідної діяльності через залучення приватного сектору, а потім і
перекладення частини фінансового тягаря з державних інституцій на нього. Цей спосіб фінансування,
як показує зарубіжний досвід, дасть змогу ефективно й безперервно отримувати кошти на
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розроблення передових технологій та науково-дослідницьку діяльність, а також не позбавить державу
можливості контролювати інноваційну сферу. Проте, Україна не зобов’язана сліпо запозичувати чужі
моделі, але має раціонально використовувати позитивні здобутки зарубіжних країн [16-19].
Заслуговує на увагу такий напрям розвитку інноваційної сфери, як комерціалізація наукових
розробок, тобто заснування комерційних центрів зі створення інноваційних продуктів на базі
державних науково-дослідних установ та наукових інституцій приватного сектору. Такий підхід
забезпечить стрімке та ефективне впровадження результатів наукової діяльності у практику, а також
швидше отримання прибутку від них. Це уможливить повернення витрат на наукові дослідження через
короткий проміжок часу, а також залучення коштів для створення нових інноваційних продуктів.
Зазначений напрям інноваційної діяльності ефективно працює у таких країнах, як Австрія, США,
Швеція. Врахувавши їхній позитивний досвід, Україна зможе створювати та вдосконалювати якісні
наукові розробки і розширювати сферу інноваційної діяльності [15, с. 19].
Національна економіка може запустити ланцюг від інвестицій і передачі технологій до
забезпечення підвищення соціальних стандартів за наявності детермінант притоку інвестицій,
технологічного трансферту та подальшого збільшення іноземних інвестицій (рис. 1).
1. Детермінанти притоку
іноземних інвестицій (прозора
політика, привабливий
інвестиційний клімат)

Трансфер

2. Детермінанти технологічного трансферту
(розвиток людського капіталу через ТНК та
підприємства з іноземними капітальними
вливаннями – міжфірмові зв’язки, які ведуть до
соціально-економічних вигод на рівні країни)

Приток прямих
іноземних
інвестицій

3. Детермінанти подальшого збільшення притоків
прямих іноземних інвестицій (подальший розвиток
людського капіталу, покращення інвестиційних умов
для операційної діяльності ТНК у
країні-реципієнті)

Рис. 1. Ефекти притоку прямих іноземних інвестицій у національну економіку
Джерело: побудовано авторами на основі [20, с. 21].
З макроекономічної точки зору лізинг може стати тим фінансовим інструментом, який
допоможе профінансувати реновацію застарілих виробничих потужностей та оновлення
інфраструктури в Україні.
Значну увагу лізингу в аграрному секторі в своїх роботах приділяє Іванишин В.В. Він відзначає,
що в умовах дефіциту бюджетних асигнувань, відсутності прямих інвестицій та дешевих кредитів саме
лізинг дає можливість активізувати інноваційну діяльність, забезпечує відновлення основних засобів,
створює передумови для належного матеріально-технічного та сервісного забезпечення
сільгоспвиробників без значних стартових капіталовкладень в короткі строки [21, с. 4].
У лізингової галузі є значні перспективи до зростання. Попит на послуги лізингових компаній в
Україні та обсяги лізингових угод будуть стрімко зростати найближчі три-п’ять років, а обсяг
фінансування українського бізнесу за угодами лізингу може як мінімум подвоїтись до 2021 року.
Насамперед це відбудеться за рахунок значного відкладеного попиту підприємств. Крім того, значно
активізуються в наданні послуг фінансового лізингу комерційні банки, які, маючи прямий доступ до
фінансування, можуть дуже швидко збільшувати свої портфелі.
Таким чином, комплексний розвиток фінансової системи держави забезпечить можливість
створення фінансово-інвестиційного кластера, який дозволить замінити короткостроковий
спекулятивний капітал та дасть можливість покрити потреби національної економіки у довгострокових
ресурсах задля збалансованого інноваційного розвитку. За умови ефективної економічної,
монетарної, фіскальної політики це стане одним з ключових чинників збалансованого розвитку України
у довгостроковій перспективі при умові забезпечення економічної безпеки для інвесторів.
Висновки з проведеного дослідження. Розгляд джерел фінансування інноваційної
діяльності агропромислових підприємств вказує на зростання надходжень з державного бюджету,
власних коштів, інших джерел. Потрібно відмітити суттєве скорочення вкладень іноземних інвесторів,
що відобразилось на незначному рості загальних обсягів фінансування. Глобальний розподіл
інвестицій у світі характеризується нерівномірністю, спостерігається залежність збільшення обсягів
залучених інвестицій та зростання рівня розвитку країни.
Пропонуються такі найважливіші аспекти захисту прав інвесторів: відкрити доступ до притоку
прямих іноземних інвестицій та кредитування суб’єктам малого та середнього бізнесу через спеціальні
фонди, спільно з міжнародними установами; створити розгалужену інфраструктуру технологічного
трансферту, інноваційно-інвестиційних кластерів; запровадити механізм державних і регіональних
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рейтингів підприємств, що займаються інноваційно-інвестиційною діяльністю, апробації інвестиційних
проектів на агропромислових підприємствах; інтеграція інвестиційного законодавства; створити
національну систему страхування інвестиційних ризиків при реалізації довгострокових проектів;
інтеграція до європейського інвестиційного простору через підписання низки угод та адаптація
законодавчої бази до МСАА; проведення аудиту спеціальних режимів інвестиційної діяльності та
уточнення концепції їх застосування, а також створення нормативно-правової бази господарських і
рентних відносин щодо участі іноземних інвесторів, фінансування українського бізнесу за угодами
лізингу може як мінімум подвоїтись; законодавче закріплення можливості реорганізації корпоративних
і пайових фондів, подальшого збільшення притоків іноземних інвестицій.
Першочергові заходи розбудови стійкої фінансової безпеки країни мають бути спрямовані на
усунення: несприятливих умов фінансування, адміністрування податків, перешкод в отримані у
власність земельних ділянок, жорстких вимог щодо контролю підприємницької діяльності; недоліків у
підготовці програм і проектів для державного інвестування інноваційного розвитку; диспропорцій у
функціонуванні інвестиційного ринку та асиметрії розвитку об’єктів інвестиційної інфраструктури, а
саме інвестиційних компаній та фондів, науково-дослідних інститутів та установ, високотехнологічних
інноваційних компаній з провайдингу інновацій; правових прогалин у створенні дієвих механізмів
лізингу, державно-приватного партнерства.
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APPLICATION OF M. PORTER’S COMPETITIVE STRATEGIES
IN THE ACTIVITIES OF COFFEE HOUSES
Постановка проблеми. Кожне підприємство, що функціонує в умовах ринкової економіки, має
власну конкурентну стратегію, розроблену на плановій основі або стихійну. Умови сучасного
господарювання ставлять особливі вимоги до вітчизняного бізнесу. Рухливість та складність бізнеспроцесів, часті зміни в системі економічного законодавства, що регулює діяльність підприємств,
швидкі технологічні зміни, стрімкий розвиток інформаційних мереж і, внаслідок цього, доступність
інформації, поява нових запитів та зміна позицій споживачів, що сприяють виникненню нових, часто
несподіваних можливостей для бізнесу. В такій ситуації фірми мають приділяти постійну увагу
оцінюванню перспектив своєї діяльності та формувати гнучкі, але разом з тим економічно вигідні та
стійкі стратегії розвитку.
Одним з напрямів діяльності, що поширюється на території України внаслідок широкої
поінформованості та новоутвореному попиту споживачів виступає кавовий бізнес. Зважаючи на
стрімке зростання рівня споживання кавових напоїв у світі протягом останнього десятиліття, варто
розробити практичні рекомендації з вибору стратегії розвитку підприємств, що працюють у названій
сфері в нашій країні. Актуальність даного дослідження обумовлюється незначною кількістю наукових
досліджень з питань стратегічного розвитку фірм, що провадять свою діяльність у даному
напрямку [1, c. 25].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд літературних джерел показує, що
дослідження концепцій стратегічного управління та процеси побудови стратегії розглядаються в
багатьох роботах зарубіжних та вітчизняних авторів, серед яких – Муляр Т. С., Строкович В. Г.,
Бортнік С. М., Кіндрацька Г. І., Фатхутдінов Р., Портер М., якому належить особлива роль в
дослідженні конкурентних стратегій, а практична спрямованість його наукових робіт перевірена часом
[1-10]. Проте, слід зазначити, що проблеми стратегічного розвитку кав’ярень досліджені вкрай
неглибоко, що спричиняє необхідність вивчення особливостей впровадження та використання типових
стратегій представниками даного напрямку господарювання.
Постановка завдання. Здійснити аналіз використання базових стратегій М. Портера у
діяльності різнотипних кав’ярень міста Чернівці та розробити рекомендації щодо їх застосування для
розвитку новостворених підприємств даної сфери.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні процес вибору стратегії підприємства є
одним з найважливіших і відповідальніших моментів у житті компанії, тому керівництво має приділяти
неабияку увагу можливостям впровадження ефективних стратегій бізнесу, які базуються на стійкій
конкурентній перевазі. Конкурентна стратегія компанії складається з ділових підходів й ініціатив,
спрямованих на залучення покупців, протистояння конкурентним тискам і посилення ринкової позиції.
Бути кращими за конкурента зараз означає вживати заходи в напрямку зміцнення існуючої позиції
компанії, постійний розвиток підприємства, введення інновацій, покращення якості продукції та
обслуговування. Компанії в усьому світі постійно знаходяться в пошуках будь-яких прийнятних
підходів для залучення покупців.
Багато керівників підприємств не усвідомлюють переваг формування стратегій. Відсутність
стратегічних орієнтирів – одна з основних загроз, яка може ускладнити розвиток бізнесу успішних
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компаній. Наслідком нормалізації ситуації всередині підприємства й стабілізації зовнішнього
середовища стало розуміння того, що потрібно змінюватися для успішного подальшого розвитку та
досягнення кінцевої мети.
Формування стратегій розглядається науковцями як один із суттєвих компонентів стратегічного
управління і передбачає визначення особливостей процесу створення окремих стратегій [2, c. 290].
Муляр Т. С. зазначає, що «стратегія – це спосіб досягнення результату, сформульованого у
вигляді мети, можна стверджувати, що формування стратегій є процесом, у ході якого керівники
встановлюють місію, формують систему цілей, обирають стратегії, а також попередньо визначають усі
складові (компоненти) процесу стратегічного управління» [2, c. 291].
Стратегія підприємства – це ідеологія розвитку, якісної конкретизації у вигляді орієнтирів і станів
підприємства, послідовності дій з їх досягнення в рамках сформованих цілей [3, c. 96].
Конкурентна стратегія підприємства – це стратегічно орієнтована діяльність, спрямована на
забезпечення конкурентної позиції на ринку й підтримку довгострокових конкурентних переваг у певній
сфері діяльності [4, c. 41].
До конкурентної стратегії висувається низка вимог:
1) об’єднати управлінські, екологічні, економічні, технологічні, технічні та інші аспекти розвитку
об’єкта управління;
2) домогтися інтеграції частин керованого об’єкта;
3) досягти стратегічних цілей;
4) використовувати під час розробки стратегії наукові досягнення економіки та інших наук [5, c.
147].
В основі процесу розробки стратегії будь-якого підприємства лежить пошук стійкої стратегічної
конкурентної переваги. М. Портер зазначає, що конкурентна стратегія підприємства полягає у
відмінності від інших. Це означає усвідомлений вибір іншого комплексу заходів за поданням унікальної
цінності. Суть стратегії полягає у рішенні здійснювати заходи з реалізації стратегії по-іншому або в
здійсненні зовсім інших заходів, ніж у конкурентів [6, с. 123]. Активізація конкурентної боротьби
зумовлює чітке визначення конкурентних переваг підприємства, які забезпечать успіх на ринку.
Варто зазначити, що запропоновані у працях американського науковця М. Портера загальні
конкурентні стратегії мають універсальний характер, оскільки можуть бути застосовані для
підприємств усіх видів діяльності. Це дає змогу описати можливість їх використання у плануванні та
організації діяльності кав’ярень, виборі стратегічного напрямку їх розвитку за сучасних умов [6].
Отож, загальноконкурентні стратегії існують у таких видах:
 лідирування у зниженні витрат (цін);
 диференціація;
 фокусування.
Побудуємо матрицю загальних конкурентних стратегій М. Портера, адаптовану до використання
в управлінні кав’ярнями (рис. 1).

Сфера конкуренції

Конкурентна перевага
Перевага у витратах на
Неповторність кавового
приготування напою
напою

Весь ринок

Зниження витрат

Сегмент ринку

Диференціація

Фокусування

Рис. 1. Матриця загальних конкурентних стратегій М. Портера для кав’ярень
Джерело: розроблено автором на основі [7]
Аналізуючи рис. 1, бачимо, що стратегія зниження витрат успішно може бути використана
підприємствами, сферою конкуренції яких є весь ринок та які володіють певними перевагами перед
конкурентами у можливості зниження собівартості приготування кавових напоїв. Обрана стратегія
диференціації дозволить успішно конкурувати на ринку, використовуючи можливості приготування
напоїв вищої якості, ніж у суперників. Стратегія фокусування передбачає діяльність закладу, яка є
зорієнтованою на вузьке коло споживачів з локальним чи іншим обмеженням ринку.
Основним у процесі забезпечення конкурентної стратегії є визначення цілей конкурентної
боротьби. Визначення цілей різних рівнів гарантує розуміння та ґрунтовне пояснення сенсу
забезпечення конкурентної стратегії підприємства. Конкретна постановка завдання, яке необхідно
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вирішити, в результаті дасть підприємству змогу збільшити частку ринку, освоїти нові сектори або ж
утримати позиції, які існують, захистившись від фірм-конкурентів [4, с. 42].
Пропонуємо розглянути докладніше характеристики базових стратегій та підстави для обрання
кожного з їх різновидів для діяльності кав’ярень (табл. 1).
Таблиця 1
Характерні ознаки конкурентних стратегій за М. Портером та рекомендації щодо їх
використання
Характеристики
закладів, що їх
використовують
Зниження
- Впевненість, що «ніхто не зробить - Ризик втратити перевагу при - Заклади, відкриті на
витрат
це дешевше»;
технологічному прориві;
основі
фірм
з
- стандартизований продукт;
- імітація конкурентами заходів обсмажування
- постійне зниження собівартості та зі зниження витрат;
кавових зерен.
витрат на інновації;
- значні витрати на зміни у
- використання цін в наступальних виробництві.
чи оборонних цілях на ринку.
Диферен-ціація - Твердження, що «ніхто не зробить - Диференціація
коштує - Заклади,
які
цього краще»;
дорого.
інвестують
у
- різноманітність;
персонал
та
- інноваційність.
розвиток.
Фокусування
- «Виготовлене саме для тебе»;
- За
рахунок
подальшої - Міні-кав’ярні,
які
- цільовий сегмент ринку;
сегментації ринку можлива зорієнтовані
на
- поглиблена диференціація.
втрата споживачів.
цільову
групу
покупців
певного
географічного
регіону.
Джерело: сформовано автором на основі [7]
Стратегія

Можливі ризики за умов
впровадження даної стратегії

Характерні ознаки стратегії

Кожне підприємство чи організація в процесі своєї діяльності обирає певний напрямок,
відповідно до якого в найближчому майбутньому приймаються всі стратегічні рішення.
Цілеспрямовано чи стихійно сформована стратегія визначає курс перспективного розвитку та поточні
особливості господарювання. Кав’ярні не є виключенням. Пропонуємо розглянути приклади
використання загальних стратегій М. Портера в управлінні різнотипними кав’ярнями міста Чернівці
(рис. 2). Дослідження здійснено на основі закладів, базовим продуктом яких виступає кава,
приготована за класичними стандартами.

Рис. 2. Використання базових стратегій М. Портера в діяльності кав’ярень міста
Чернівці
Джерело: розроблено автором

Основними закладами, що використовують стратегії зниження цін, є мережі кав’ярень Bacara та
BUCO, так як наявність власних обсмажувальних цехів надає їм значну перевагу перед конкурентами.
Адже в такому випадку ціна на кавові зерна мінімальна. А за рахунок мережевості – з’являється змога
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заощаджувати на уніфікації дизайнів кав’ярень та на оптовому замовленні тари для напоїв «to go».
Кав’ярня-музей Grand cafe пропонує своїм відвідувачам найнижчі ціни на каву, знижуючи витрати за
рахунок закупівель менш якісних кавових зерен та інших складових кавових напоїв.
Мережа кав’ярень Gusto Coffee відома жителям міста найдорожчими цінами на каву, але, разом
з тим, і найкращою якістю кавових напоїв. В закладах даної мережі бариста пропонують клієнтам не
тільки класичні кавові позиції, а й кавові напої альтернативного приготування (аеропрес, джезва,
кемекс тощо). Відмінне обслуговування здійснюється кваліфікованими працівниками, які володіють
національними та міжнародними сертифікатами, що підтверджують їх професійність. За якістю
приготування кави кав’ярня YUGO нічим не поступається своїм найближчим конкурентам, проте існує
деяка відмінність у ціновій політиці, що зробило даний заклад часто відвідуваним і забезпечило
прихильність споживачів.
Кав’ярні, що використовують стратегію фокусування, зазвичай невеликі за розмірами та
виробничими потужностями, адже створюються для роботи на невеликому сегменті ринку. Сьогодні
це – кав’ярні VITER, "На розі", "Синя Пташка", Yard, ZAVARKA тощо. Заклади такого типу стають
успішними за рахунок формування сталого контингенту постійних клієнтів. Працівники таких кав’ярень
надзвичайно цінують кожного клієнта, що виявляється в уважному ставленні до інтересів і вподобань
споживачів. Робота закладів, які використовують стратегію фокусування направлена на конкретну
цільову аудиторію та на заходи з утримання клієнтів.
При створенні кав’ярні підприємцям варто чітко оцінити свої цілі та можливості. Адже за умови
грамотного використання будь-якої з трьох проаналізованих стратегій існують значні шанси для
досягнення успіху. Варто пам’ятати, що ринок кави дуже мінливий, тому обрана стратегія повинна
бути гнучкою, а персонал закладу – висококваліфікований та готовий до змін.
Висновки з проведеного дослідження. Отож, здійснивши аналіз використання базових
стратегій М. Портера у діяльності різнотипних кав’ярень міста Чернівці, бачимо, що більшість
українських фірм підходять до вибору конкурентної стратегії швидше стихійно, відповідно до
обставин, ніж як до процесу стратегічного планування. Та незважаючи на стихійність вибору стратегії
діяльності, кожен конкретний тип закладів дотримується чіткого напрямку розвитку. Кожна із
запропонованих М. Портером загальних стратегій є дієвою у роботі кавового бізнесу. Проте
застосування кожної з них буде доцільним для конкретного типу закладів, що володіють необхідними
для її використання характеристиками (табл. 1). Враховуючи те, що пропозиція у сфері кавових напоїв
постійно зростає і, як наслідок, зростає конкуренція, розробка конкурентної стратегії є досить
актуальною як для новостворених, так і для вже діючих кав’ярень. Підприємство, яке впроваджує
конкурентну стратегію повинно враховувати використання внутрішніх потенційних можливостей
створення конкурентних переваг для вчасної реакції на зміни, які відбуваються в навколишньому
середовищі, випереджати дії конкурентних фірм для забезпечення постійного розвитку на
довгостроковий період.
Слід зазначити, що станом на сьогодні здійснено надзвичайно мало наукових досліджень з
проблем розвитку кавового бізнесу в Україні. Особливої уваги науковців потребують питання
реалізації конкурентних стратегій в діяльності кав’ярень та оцінка ефективності їх використання.
Актуальною є розробка практичних рекомендацій щодо здійснення стратегічного планування на
досліджуваних підприємствах із врахуванням зарубіжного досвіду, що дасть змогу фірмам обирати
конкурентну стратегію не стихійно, а цілеспрямовано і виважено.
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INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF SUNFLOWER
SEEDS PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
OF THE KYIV REGION
Постановка проблеми. Виробництво та переробка олійної сировини, зокрема соняшнику,
відноситься до провідних галузей світового агропромислового виробництва. Особлива увага
приділяється виробництву традиційного для країни насіння олійних культур. Вони заслуговують на
увагу ще й тому, що за один рік дають два врожаї найцінніших сполук – білків і жирів, які в сумі
залежно від культури становлять 60–80% всього врожаю. Окремі з них при переробці практично не
мають відходів. Завдяки цьому саме олійні культури мають найвищі темпи виробництва у світовому
землеробстві.
Виробництво соняшнику, як найбільш поширеної олійної культури, є наразі стратегічно
важливою проблемою для розвитку національної економіки України. Підприємства олійно-жирової
галузі за досліджуваний період входили до першої п’ятірки галузей харчової промисловості за
обсягами виробництва. Незважаючи на складність сучасного економічного стану сільського
господарства України, підприємства, що займаються виробництвом і переробкою олійних культур,
насичують ринок своєю продукцією й мають змогу нарощувати виробництво.
Насіння соняшнику використовується як цінний продукт харчування і широко застосовується
різноманітними галузями переробної промисловості. Соняшник вважається однією з небагатьох
сільськогосподарських культур, яка користується високим попитом як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринку. Основний продукт переробки соняшнику – олія, разом з відходами від переробки
соняшнику (макуха та інші), які є висококалорійним кормом для тваринництва, дає змогу аграрним
підприємствам отримувати високі прибутки. В сьогоднішніх умовах спаду тваринницьких галузей в
АПК України та її регіонів важливого значення набуває вирішення проблем збільшення обсягів
виробництва рослинного білка і олії.
Така економічна ситуація вимагає об’єктивної оцінки подій в галузі, а отже виникає потреба в
проведенні поглибленого дослідження питань щодо її подальшого розвитку і підвищення ефективності
в нових умовах господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам ефективного функціонування
аграрного виробництва, питанням економічної ефективності, розвитку виробництва окремих олійних
культур присвятили праці вітчизняні вчені: Талавиря М.П. [6; 9], Саблук П.Т. [1], Маслак О. [4] та інші
науковці.
Розв’язанням проблем підвищення економічної ефективності виробництва соняшнику
займаються багато науковців, зокрема відомі вітчизняні вчені-економісти: Байдала В.В. [6],
Талавиря О.М. [9], Квітка Г. та інші.
Але, незважаючи на велику кількість досліджень і численні публікації, питання ефективності
виробництва соняшнику вимагають подальшого дослідження з огляду на постійно змінні умови
господарювання і першість нашої країни у світовому виробництві насіння соняшнику і соняшникової
олії.
*

Науковий керівник: Талавиря М.П. – д.е.н., проф.
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Постановка завдання. Оцінка стану виробництва насіння соняшнику в сільськогосподарських
підприємствах Київської області та обґрунтування напрямів підвищення його ефективності.
Виклад основного матеріалу дослідження. У соціально-економічному розвитку країни
сільське господарство посідає особливе місце. Це одна з основних галузей національного
господарства, яка забезпечує виробництво продуктів харчування і є найпершою умовою суспільства.
Продукти сільського господарства і промислові товари, що виробляються з сільськогосподарської
сировини, становлять 75% фонду народного споживання.
Провідна роль у розвитку продуктивних сил країни належать галузям промисловості, однак
неодмінною умовою соціально-економічного прогресу є підвищення ефективності сільського
господарства.
Основною складовою сільськогосподарського виробництва та аграрного ринку в Україні є
виробництво соняшнику. Від реалізації соняшнику сільськогосподарські товаровиробники одержують
майже третину грошових надходжень. Соняшник для України – стратегічна ринкова продукція [8].
Соняшник є основною сільськогосподарською культурою, прибутковість вирощування якої є
безсумнівною, за ступенем рентабельності вона займає перше місце. Безумовно, це олійна культура
номер один в Україні, адже з неї виробляють понад 60% всієї рослинної олії. Більше того, на початку
XXI ст. соняшник є однією з головних олійно-білкових культур світового землеробства, важливим
джерелом виробництва олії і шроту. Він відіграє особливу роль у поліпшенні фінансового стану
сільськогосподарських підприємств у період подолання економічної кризи і переходу до ринкових
відносин.
Економічна ефективність виробництва визначається відношенням одержаних результатів до
витрат засобів виробництва і живої праці. Ефективність виробництва – це узагальнююча економічна
категорія, якісна характеристика якої відображується у високій результативності використання живої і
уречевленої у засобах виробництва праці.
Ефективність виробництва як економічна категорія відображує дію об’єктивних економічних
законів, яка проявляється в результативності виробництва. Вона є тією формою, в якій реалізується
мета суспільного виробництва. Економічна ефективність показує кінцевий корисний ефект від
застосування засобів виробництва і живої праці, а також сукупних їх вкладень.
Як економічна категорія ефективність виробництва нерозривно пов’язана з необхідністю дедалі
повнішого задоволення матеріальних і культурних потреб населення України. Тому підвищення
ефективності суспільного виробництва характеризується збільшенням обсягів сукупного продукту та
національного доходу для задоволення потреб безпосередніх виробників і суспільства в цілому при
найменших сукупних витратах на одиницю продукції.
Ефективне виробництво соняшнику можливе насамперед у складі соняшникового підкомплексу,
під яким розуміється сукупність різноманітних галузей і видів діяльності, серед яких виробництво,
заготівля, зберігання, переробка та реалізація насіння соняшнику і продукції його переробки формує
основне виробництво підкомплексу. Ефективне функціонування підкомплексу неможливе без добре
розвиненого інфраструктурного забезпечення: наявності спеціалізованого транспорту, діяльності
науково-дослідних інститутів, селекційних станцій, конструкторських бюро, які забезпечують селекцію
культури, насінництво та агротехніку вирощування, технологію зберігання і переробки насіння
соняшнику, олії, зеленого корму, силосу, макухи та шроту.
Економічна ефективність виробництва соняшника залежить від складного комплексу природноекономічних, технологічних, науково-технічних факторів.
Слід враховувати наступні особливості галузі: соняшник вимогливий до умов обробітку;
агротехнічні вимоги не дозволяють вирощувати цю культуру у вузькоспеціалізованих господарствах;
рослини цієї культури дуже чуттєві до всіх видів гербіцидів.
Виробництво соняшнику завжди було достатньо рентабельним, продукти його переробки
конкурентоспроможні на внутрішньому і світовому ринках, а також є важливою складовою
продовольчих і кормових білкових ресурсів. Насіння соняшнику використовується як цінний продукт
харчування і широко застосовується різноманітними галузями переробної промисловості. В олії
містяться біологічно активні речовини – фосфатиди, вітаміни і провітамін А [8].
За даними Національного центру «Інститут аграрної економіки», у 2017 році найбільш
рентабельним для українських аграріїв залишилось виробництво насіння соняшнику. Рівень
рентабельності його виробництва склав 41,3%, тоді як виробництва зерна – лише 25%.
Найвищий рівень рентабельності виробництва соняшнику був у сільгосппідприємствах,
зареєстрованих у Київській області, – 68,1%. У Вінницькій, Миколаївській та Тернопільській областях
він перевищував 50%. Водночас у Київській області цей показник склав лише 17,4%, а у Закарпатській
області виробництво соняшника взагалі було збитковим – (-7,2%).
У Київській області під урожай-2017, згідно з офіційними даними Держстату, соняшником було
засіяно 175,9 тис. га. Область посіла «золоту середину» за посівними площами цієї олійної
культури [5].
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У 2017 році аграрії Київщини зібрали 372,7 тис. т насіння соняшнику, зайнявши почесне 15 місце
в Україні за обсягами виробництва цієї продукції. Середня врожайність соняшнику в 2017 році склала
2,4 т/га.
Соняшник є теплолюбивою та вимогливою до вологи культурою, хоча вважається рослиною
посухостійкою. Він є культурою, яка вибаглива до інтенсивного сонячного освітлення, добре росте на
каштанових ґрунтах та чорноземах, а гірше росте на глинистих, заболочених та піщаних ґрунтах [3].
Соняшник в Україні вирощують в усіх регіонах, але найпоширеніший він у південних та
центральних областях. Відомо, що сівба соняшнику на площах понад 500 тис. га проводилася у
Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях, на площах понад 400 тис.
га – у Одеській та Харківській.
В сільськогосподарських підприємствах зосереджені основні площі виробництва соняшнику. Так,
за підсумками 2017 року, в агроформуваннях, враховуючи фермерські господарства, мали понад 84%
загальних площ під цією культурою. Решта – господарства населення.
Проаналізуємо частку соняшнику у виробництві продукції сільського господарства у Київській
області за 2010-2016 рр. та зробимо відповідні висновки (табл. 1).
Таблиця 1
Частка соняшнику у виробництві продукції сільського господарства у Київській області
(у постійних цінах 2010 р., млн грн)
Рік

Показник
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Продукція сільського
господарства

11491

13628

14791

14986

15863

14154

15544,7

Продукція рослинництва

6753,9

8529,8

9230,7

9323,9

10211

8715,6

10348,9

у тому числі
технічні культури

1245,7

1744

1940,2

2152

2683,3

2291,7

2802,6

насіння соняшнику

345,9

475,2

596,8

844,4

855,2

830,2

1286,3

Частка соняшнику у
валовій продукції
сільського господарства
валовій продукції
рослинництва

3,0

3,5

4,0

5,6

5,4

5,9

8,3

5,1

5,6

6,5

9,1

8,4

9,5

12,4

27,8

27,2

30,8

39,2

31,9

36,2

45,9

вартості технічних культур
Джерело: [5]

Проаналізувавши дані з таблиці 1, ми бачимо, що продукція сільського господарства, продукція
рослинництва мають тенденцію до збільшення в 2016 році порівняно з 2010 роком. Найбільше
значення продукції сільського господарства припадає на 2014 рік – 15863 млн грн. Якщо аналізувати
динаміку зростання обсягів насіння соняшнику, ми бачимо, що в 2016 році частка зросла на 940,4 млн
грн порівняно з 2010 роком. Частка соняшнику у валовій продукції сільського господарства,
рослинництва та вартості технічних культур постійно зростає. Ця тенденція позитивно впливає на
динаміку виробництва продукції сільського господарства Київської області.
Ефективний розвиток олійно-жирового підкомплексу України та підвищення його
конкурентоспроможності можливий за умови досягнення вищої якості соняшнику, збільшення його
врожайності, зменшення витрат на вирощування та переробку за рахунок підвищення ефективності
виробництва і залучення кваліфікованих кадрів, а також доведення продукції до вимог міжнародних
стандартів (ISO) і розширення каналів збуту. В зв’язку з високим попитом на насіння соняшнику і
рівнем рентабельності цієї культури відбулось значне розширення посівних площ соняшнику [7].
Практична
діяльність
передових
сільськогосподарських
підприємств
показує,
що
сільгоспвиробникам для отримання високих врожаїв насіння соняшнику належної якості необхідно
чітко дотримуватись технології вирощування культури та системи її захисту. Комплексна система
захисту повинна включати в себе організаційно-господарські, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи.
Виручка від реалізації продукції є джерелом власних фінансових ресурсів, необхідних для
забезпечення фінансово-господарської діяльності. Її нестача спричиняє виникнення боргів, що у
кінцевому підсумку може призвести до фінансової кризи та банкрутства. Їх же зростання значною
мірою визначає темпи економічного розвитку суб’єктів господарювання та підвищення життєвого рівня
населення.
Проаналізуємо дохід (виручку) від реалізації продукції за 2005-2016 рр. (рис. 1).
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Джерело: сформовано автором на основі статистичних даних [5]

На представленій діаграмі (рис. 1) зображено тенденцію зростання доходу від реалізації
продукції сільського господарства. Протягом досліджуваних років даний показник постійно зростав.
Найбільше його значення припадає на 2016 рік – 24887 млн грн.
Економічні відносини у сфері виробництва та переробки насіння соняшнику базуються на
мотиваційному інтересі всіх взаємодіючих сторін. Вирощування насіння соняшнику – важлива
складова аграрної галузі України. По-перше, насіння соняшнику є стратегічною білковою та олійною
сировиною, оскільки задовольняє найнагальнішу потребу населення в рослинному білку й олії; подруге, його виробництво відіграє особливу роль у поліпшенні фінансового стану підприємств
агропромислового комплексу в період подолання економічної кризи; по-третє – це важлива складова
експортного потенціалу вітчизняної агропромислової галузі. Кліматичні умови й досвід вирощування
дозволяють ефективно вести виробництво і переробку соняшнику, але недосконалі організаційноекономічні механізми призводять до недостатньо ефективного виробництва соняшникової продукції.
Основною причиною такого стану є те, що в період перебудови господарського механізму і
реорганізації суспільного виробництва в нашій країні були порушені зв’язки між партнерамивиробниками олійно-жирової продукції. Слабкою ланкою в галузі залишається матеріально-технічне
обслуговування, впровадження інноваційних технологій у виробництво [4].
Проаналізуємо динаміку виробництва насіння соняшнику в Київський області за 2010-2017 рр.
(табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка виробництва насіння соняшнику у Київській області
Показник

Усі категорії господарств
у т.ч. с/г підприємства
господарства населення

Рік
2010
2011 2012 2013
2014
Площа, з якої зібрано урожай соняшнику, тис. га
66,2
86
86,2
108
117
64,3

83,8

84

1,9
2,2
2,2
Виробництво, тис. тонн
122
167
210

2015

2016

2017

116

166

165

106

114

113

163

162

2,3

3

2,8

2,7

2,4

297

301

292

453

397

204

291

293

286

445

391

6,1

7,5

6,5

7,5

6

Усі категорії господарств

3,8
4,5
5,7
Урожайність, ц/га
18,4
19,4
24,4

27,4

25,8

25,2

27,3

24,1

у т.ч. с/г підприємства

18,3

19,4

24,3

27,5

25,8

25,2

27,3

24,1

19,2

20,5

26,5

26,4

24,8

23,6

27,8

24,7

Усі категорії господарств
у т.ч. с/г підприємства
господарства населення

господарства населення
Джерело: [5]

118

163

Проаналізувавши таблицю 2, можна зробити висновок, що за 2010-2017 рр. динаміка
виробництва насіння соняшнику поступово зростала. Площа, з якої зібрано урожай соняшнику в
Київській області по усіх категоріях господарств зросла на 98,8 тис. га у 2017 році порівняно з 2010 р.
виробництво по усіх категоріях зросло на 275 тис. тонн, а урожайність зросла на 5,7 ц/га.
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Висновки з проведеного дослідження. Виявлено, що економічні відносини у сфері
виробництва і переробки насіння соняшнику базуються на мотиваційному інтересі всіх сторін, що
взаємодіють, відносно вирощування цієї сільськогосподарської культури, її переробки й одержання
олії та проміжних продуктів, їх реалізації або подальшого використання в технологічному процесі
виробництва. Встановлено, що однією з основних умов функціонування олійного ринку є
вдосконалення економічних відносин між виробниками соняшникової продукції. Для підприємств, що
вирощують соняшник, велике значення має застосування ресурсозберігаючих технологій, що
підвищують ефективність виробництва насіння соняшнику.
Встановлено, що основними напрямами підвищення ефективного виробництва соняшникової
продукції мають стати заходи, направлені на поліпшення організаційно-економічних засад
ефективного виробництва продукції як на рівні держави, так і на рівні окремих товаровиробників, а
саме: подолання диспаритету цін між продукцією сільського господарства та галузямипостачальниками ресурсів; вдосконалення в країні податкового законодавства; застосування
пільгового кредитування аграріїв; покращення інвестиційного та інноваційного клімату аграрного
виробництва, що призведе до зростання конкурентоспроможної продукції та рентабельності аграрного
виробництва.
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FORMATION OF THE MARKET SITUATION OF MAIZE
IN THE KIEV REGION
Постановка проблеми. У сучасному світі перспективи розвитку країни визначають такі основні
ресурси, як питна вода, зерно та нафта. Україна має унікальні умови для розвитку зерновиробництва,
оскільки саме зерновий сектор є основою для більшості галузей агропромислового комплексу та
істотно впливає на добробут сільського населення і розвиток сільських територій. Також Україна є
одним з найбільших експортерів зерна в Європі. Для утримання позицій на міжнародній арені з
продажу зерна вітчизняним товаровиробникам необхідно постійно вкладати кошти у підвищення
ефективності галузі, запроваджувати інноваційні технології з виробництва конкурентоспроможної
продукції.
На сучасному етапі розвитку сільського господарства Київської області одним із головних
завдань є нарощування обсягів виробництва зерна, зокрема кукурудзи, 10% якого використовують як
продовольче, 15-20% – для технічних потреб, решта – як фуражне.
Аналізуючи сучасний ринок зерна, необхідно звернути увагу на нерівномірність розвитку й
незбалансованість попиту та пропозиції, тому важливого значення набуває вивчення кон’юнктури
ринку зернових культур
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо розвитку та функціонування ринку
кукурудзи в Україні знайшли своє відображення у працях багатьох вчених, які займалися вивченням
генезису появи кукурудзи в Україні та світі. Теоретичні і практичні аспекти розвитку маркетингових
досліджень та вивчення економічної кон’юнктури й ринку кукурудзи знайшли своє відображення в
дослідженнях зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів: М. Талавирі [8; 9], О. Талавирі [9],
П. Саблука [1], О. Маслака [5], В. Байдали [8] та інших. Багато уваги проблемам зернового ринку
останнім часом приділяють також органи державної влади. Зазначені науковці здебільшого приділяли
увагу функціонуванню зернового сегмента вітчизняного сільськогосподарського ринку в цілому.
Але виявлення тенденцій формування сучасної кон’юнктури ринку зерна потребує проведення
подальших досліджень.
Постановка завдання. Оцінка стану формування кон’юнктури ринку кукурудзи в Київській
області.
Виклад основного матеріалу дослідження. Агропромисловий комплекс є стратегічною
галуззю національного господарства будь-якої держави. Ресурсна база та продукти його діяльності
відіграють надзвичайно важливу роль для економіки держави та є джерелом багатства народу. Від
ефективності функціонування агропромислового комплексу, забезпеченості його ресурсами та
продуктами залежить продовольча безпека держави, розвиток системи ринків комплексу та
експортний потенціал країни, забезпечення життєдіяльності його населення.
Складовою агропромислового комплексу є ринок зерна. Він займає важливе місце не лише в
структурі аграрних відносин, а й загалом в економіці держави [3].
Зернове господарство є особливою галуззю агропромислового комплексу, що визначає в
сучасних умовах рівень розвитку всього аграрного сектора економіки України. Серед базової
сільськогосподарської продукції, яка гарантує продовольчу безпеку країни, зерно займає особливе
місце. Це зумовлено винятково важливим його значенням безпосередньо для виготовлення
*
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висококалорійних продуктів харчування і насамперед хліба. У більшості країн світу хлібові як
основному продукту харчування населення немає альтернативи.
Кукурудза – одна з високопродуктивних злакових культур універсального призначення, яка за
рівнем врожайності при достатньому волого забезпеченні переважає багато культур. Разом з тим
вона характеризується досить високою посухостійкістю, а за оптимізації головних агротехнічних
заходів здатна формувати сталу продуктивність і без поливу. Найдієвішими чинниками впливу в
умовах півдня України на рівень зернової продуктивності кукурудзи є гібридний склад, застосування
зрошення, мінеральних добрив, мікродобрив і регуляторів росту.
Світовий досвід свідчить, що нераціональне використання наукового, технологічного потенціалу
при низькому рівні механізації виробничих процесів спричиняє за собою зниження економічної
ефективності
сільського
господарства.
Тому,
удосконалення
прийомів
вирощування
сільськогосподарських культур, особливо в умовах зрошення, на основі комплексного аналізу і
усесторонньої оцінки набуває особливої актуальності для аграрного сектора економіки та стійкого
розвитку галузі [6].
В умовах ринкових відносин економіко-енергетична ефективність вирощування кукурудзи
набуває першочергового значення як один з найважливіших чинників конкурентоспроможності.
Сучасна кон’юнктура глобального ринку аграрної продукції передусім характеризується зміною
співвідношення світового попиту і пропозиції, ціновими коливаннями, а також динамічним зростанням
торгівлі продовольством у контексті збільшення потреб населення і його доходів у різних частинах
світу [1].
Кукурудза є одним із найбільш важливих сільськогосподарських продуктів, що підтверджується
високою продуктивністю та можливістю різностороннього використання. Так, в зерні кукурудзи
міститься 9–12 % білка, 4–6 % жиру, 65–70 % вуглеводів, що робить її цінним продуктом харчування
для людей і незамінним кормом в раціоні годівлі тварин. Між тим, дана культура має широкий спектр
застосування в біопаливній та технологічній промисловості. Зі збільшенням кількості населення на
планеті та стрімким зростанням виробництва біопалива на світовому ринку спостерігається високий
попит на кукурудзу і, як результат, формування конкурентоспроможної закупівельної ціни.
Зростання попиту на світовому ринку на зерно кукурудзи стало поштовхом для національних
виробників до зростання виробництва цієї продукції в нашій державі. Свідченням цього факту є
зростання за десятирічний період посівних площ під культурою майже вдвічі, а також відповідне
зростання її експорту за межі країни [5].
Ринок кукурудзи в Україні розвивається під впливом таких зовнішніх чинників, як зміна клімату
на планеті, невпинне зростання цін на нафту й газ, збільшення світового сукупного попиту на продукти
харчування та частки використання кукурудзи для виготовлення альтернативних джерел енергії [6]. На
нашу думку, сукупність вищезазначених чинників протягом останніх років зумовила стабільну
ліквідність цієї фуражної культури на світовому ринку, що спонукало українських
сільськогосподарських товаровиробників збільшувати питому вагу її посівів у загальній площі
зернових.
Проведемо аналіз підприємств, які займаються вирощуванням кукурудзи загалом в Україні та
Київській області (табл. 1).
Таблиця 1
Аналіз підприємств України та Київської області по вирощуванню кукурудзи
Рік
2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Україна
Кількість підприємств, які вирощували
кукурудзу, %
Частка до усіх підприємств
Середня площа на 1 господарство, га

3147

3969

4812

5135

5411

5048

4766

4753

36,9

43,2

50,5

56,1

59,4

59,0

56,1

57,2

232

467

516

580

634

644

594

566

Київська область
Кількість підприємств, які вирощували
кукурудзу, %
Частка до усіх підприємств

213

287

343

363

379

375

368

370

43,6

55,6

63,4

69,1

71,0

68,9

65,8

69,2

312
663
Джерело: сформовано автором на основі [2]

745

828

851

781

736

734

Середня площа на 1 господарство, га

З таблиці 1 видно, що кількість підприємств, які вирощують кукурудзу в Україні та Київській
області з 2005 по 2013 рік мають тенденцію до збільшення, але з 2013 по 2016 рік відбувається
зменшення підприємств. Це є досить негативною тенденцією для розвитку ринку кукурудзи в Україні.
На формування кон’юнктури кукурудзи Київської області впливають такі фактори (а точніше їх
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зміна): насіння, добрива, нафтопродукти, оплата робіт та послуг сторонніх організацій, оплата праці з
відрахуваннями, амортизація.
Проведемо дослідження залежності урожайності кукурудзи (Y) від факторів поелементних
витрат на 1 га посіву кукурудзи (Х) (табл. 2):
Х1 – на насіння, грн;
Х2 – на добрива, грн;
Х3 – на нафтопродукти, грн;
Х4 – на оплату робіт та послуг сторонніх організацій, грн;
Х5 – на решту матеріальних витрат;
Х6 –на оплату праці з відрахуваннями;
Х7 –на амортизацію;
Х8 –на решту прямих та загально виробничих витрат.
Таблиця 2
Матриця парних коефіцієнтів кореляції урожайності кукурудзи та поелементних статей витрат
Y

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Y

1

X1

0,4774

1

X2

0,4897

0,4145

1

X3

0,3868

0,2796

0,4690

1

X4

0,3226

0,2138

0,1800

0,0599

1

X5

0,4131

0,2527

0,3749

0,3789

0,1154

1

X6

0,1826

-0,0298

0,1129

0,2979

-0,0954

0,1753

1

X7

0,2248

0,1404

0,1261

0,1773

-0,1218

0,0812

0,1432

1

X8
0,1993
Джерело: [7]

0,0480

0,0238

-0,0332

0,0005

-0,0130

0,0935

0,1555

X8

1

Зв’язок між значеннями функції і незалежних змінних (коефіцієнт кореляції) вказує на ступінь
тісноти зв’язку між досліджуваними ознаками.
Аналіз кореляційної матриці свідчить, що найтісніший зв’язок (помірний) урожайності кукурудзи
від витрат на насіння (Х1), добрива (Х2), нафтопродукти (Х3), оплату робіт та послуг сторонніх
організацій (Х4) та решту матеріальних витрат (Х5).
У структурі собівартості кукурудзи обрані статті витрат мають високу частку (14,2%, 18,3%, 7,9%,
14,7%, 10,7% відповідно).
Тому для подальшого дослідження залишаємо лише найбільш впливові фактори. За допомогою
регресійного аналізу можна визначити вплив фактору на результативну ознаку та оцінити його
значимість за відповідними критеріями. Параметри рівняння та їх оцінки розраховувались методами
статистичного аналізу, а саме „Регресія‖ в середовищі Microsoft Excel.
Для цієї мети використаємо багатофакторний регресійний аналіз, який застосовується для
знаходження функціональної залежності між залежною змінною  функцією і незалежними змінними 
факторами. При цьому рівняння регресії можна використовувати як функцією цілі для визначення
максимального значення валової продукції з одиниці площі.
Лінійне щодо параметрів рівняння матиме вигляд:

Y = a0 + a1X1 + a2X2 + + akXk + ,

де a0 – вільний член рівняння;
bi – коефіцієнт регресії; показує, як змінюється Y зі зміною Xi;
 величина, що не спостерігається, має ймовірну природу і відображає вплив тих факторів,
котрі ми не можемо визначити.
Параметри рівняння регресії визначаються методом найменших квадратів (МНК), основна
умова якого – мінімізація суми квадратів відхилень емпіричних значень уі від теоретичних Уi:
У розрахунках вірогідних границь використовуються значення таблиць розподілу Фішера і
Ст’юдента з вірогідною ймовірністю Р = 0,95.
За результатами кореляційно-регресійного аналізу коефіцієнт множинної кореляції становить
0,6506, що свідчить про значний зв’язок між урожайністю кукурудзи та витратами на 1 га за основними
статтями витрат.
Одиницею виміру одночасного впливу, зумовленого варіацією трьох факторів є коефіцієнт
2
множинної детермінації. В нашому випадку R становить 0,4232. Це означає, що варіація урожайності
кукурудзи на 42,32 % залежить від зміни досліджуваних чинників.
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Коефіцієнти детермінації за окремими факторами впливу розраховують за формулою:

d i  a i  ryx i  Sx i / Sy ,
де і – номер фактора;
ai – коефіцієнти регресії і-го фактора;
ryxi – коефіцієнт кореляції ознаки у з і-тим фактором;
Sxi – стандартне відхилення і-го фактора;
Sy – стандартне відхилення ознаки у.
Як свідчать коефіцієнти детермінації, рівень урожайності кукурудзи (У) на 42,32 % залежать від
сумарного впливу досліджуваних факторів, у тому числі на 12,50 % від витрат на насіння, на 10,38%
від витрат на добрива, на 4,95 від витрат на нафтопродукти, 6,39% від витрат на оплату робіт та
послуг сторонніх організацій та на 4,23% від витрат на решту матеріальних витрат.
За критерієм Фішера рівняння є статистично значимим: розрахункове значення 53,43 більше за
табличне 2,14.
Істотність коефіцієнтів регресії перевіряємо за допомогою t-критерію Стьюдента.
Значення t-статистики для кожного з факторів перевищують табличне значення t-критерію
Стьюдента, яке становить 1,96. Це підтверджує достовірність впливу відібраних факторів на
результат. Отже, можна приступати до економічної інтерпретації результатів дослідження.
Рівняння регресії має вигляд:
Y= 43,0515+ 3,7688 X1 + 2,0837 X2.+ 2,4262X3 .+ 1,7674X4 .+ 2,2274X5.
За результатами проведеного множинного регресійного аналізу можна зробити наступні
висновки.
Усі п’ять факторів мають прямий вплив на результативну ознаку, зі збільшенням значення
фактора (Х) збільшується значення Y [8].
Значення коефіцієнту рівняння регресії (а1 = 3,7688, а2 = 2,0837, а3 = 2,4262, а4 = 1,7674, а5 =
2,2274) визначає коефіцієнт збільшення змінної Y при збільшенні Хi на одиницю відносно середнього.
Висновки з проведеного дослідження. Кукурудза займає одне із провідних місць серед
зернових культур. Вона є незамінним джерелом сировини, що використовується у тваринницькій
галузі та промислово-індустріальній сфері для виробництва палива та олії.
Очікування виробників щодо врожайності кукурудзи досить оптимістичні, але це має як
позитивні, так і негативні сторони. Позитивним є те, що висока врожайність збільшує прибутковість
виробництва. Водночас, якщо фермер не має достатніх потужностей для зберігання, він буде
змушений продавати технічні надлишки на спотовому ринку за зниженими цінам, і не матиме
можливості та часу для очікування на більш комфортний рівень цін.
Київська область має потужний потенціал формування кон’юнктури ринку кукурудзи, тому на
сьогодні гостро стоїть питання про необхідність комплексного застосування заходів регулювання
ринку зернових культур, а також виваженої стратегії цінової, податкової та зовнішньоекономічної
політики.
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REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK IN THE FIELD OF
TAXATION OF ORGANIC LAND USE
Постановка проблеми. Розвиток суспільства в усі часи був пов’язаний із землями, які й досі
залишаються основними засобами для виробництва в сільському господарстві та для існування
людства в цілому [1, c. 54]. На даний час плата за користування ними є одним з елементів системи
економічного регулювання земельних відносин. Також плата за землю (як податковий платіж) займає
друге місце за обсягом фіскальних надходжень до місцевих бюджетів. Наповнення місцевих
бюджетів, в тому числі бюджетів об’єднаних територіальних громад, є важливою складовою процесу
децентралізації в Україні, який розпочався в 2014 році. Таким чином, питання про історичні аспекти
формування поняття системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення
в Україні є актуальним як у теоретичному, так і практичному плані.
Аналіз
останніх
досліджень
і
публікацій.
Дослідженням
проблем
платності
сільськогосподарського землекористування приділено увагу таких вчених, як П.М. Боровик,
А.Є. Данкевич, Н.В. Зінчук, А.Г. Мартин, Є.В. Мішенін, Н.М. Сапич, Г.І. Шарий, А.М. Шворак,
О.І. Шкуратов, С.В. Юшко та ін. Детальний аналіз результатів останніх публікацій стверджує про їх
вагому значимість та одночасно засвідчує доцільність продовження дослідження процесу розвитку
системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення.
Боровик П.М. [2; 3] у своєму дисертаційному дослідженні здійснив аналіз системи формування
обов’язкових платежів за землі сільськогосподарського призначення, в тому числі у напрямку розвитку
земельного оподаткування. Данкевич А.Є. здійснив аналіз досвіду оренди земель в Україні та світі [4].
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Мартин
А.Г.
[5]
займається
вдосконаленням
нормативно-грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського призначення, яка є базою для нарахування земельних податків. Мішенін Є. В.,
Сапич Н. М. [6] та Юшко С. В. [7] у своїх дослідженнях здійснювали аналіз практики впровадження в
Україні фіксованого сільськогосподарського податку, який сплачувався (і сплачується досі у вигляді
єдиного податку четвертої групи) сільськогосподарськими товаровиробниками.
Заслуговує увагу наукова праця Шворака А.М., в якій науковець обґрунтував принципи
консолідації в умовах поглиблення інституціональних перетворень у системі земельних відносин та
запропонував методичні підходи до розробки проектів та оцінки економічної ефективності проектних
рішень у процесі проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення [8].
У ході дисертаційного дослідження Шарий Г. І. обґрунтував концептуальні принципи
трансформації інституційного середовища та якісно-структурних зрушень в інституційному
забезпеченні еволюції земельних відносин за розподілом на історичні періоди та розробив
методологічні підходи до економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення як
нормативної грошової оцінки за розрахунковими цінами шляхом виокремлення земельної ренти [9].
Однак наукові розробки згаданих учених стосувалися здебільшого окремих аспектів
оподаткування земель без урахування хронологічних рамок розвитку нормативно-правової бази у
сфері платності сільськогосподарського землекористування та без врахування популяризації
органічного виробництва в Україні. Тому детальний аналіз результатів останніх публікацій стверджує
про їх вагому значимість та одночасно засвідчує доцільність продовження дослідження процесу
еволюції системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення з
врахуванням розвитку органічного виробництва в Україні.
Постановка завдання. Метою статті є визначення етапів еволюції системи платежів за
користування землями сільськогосподарського призначення та законодавчо-нормативних документів з
метою розробки теоретико-методологічних засад оподаткування в органічному землекористуванні.
Для досягнення мети було поставлено наступні завдання:
 проаналізувати нормативно-правову базу у сфері земельного оподаткування, орендної плати з
метою розробки теоретико-методологічних засад оподаткування в органічному землекористуванні;
 здійснити періодизацію етапів еволюції системи платежів за користування землями
сільськогосподарського призначення.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні нині склалася і функціонує система
платежів за володіння, користування та розпорядження земельними ресурсами. Хоча дані платежі є
різними за своєю природою та економічною суттю, Боровик П.М. називає їх земельними платежами
[2]. Джерелом стягнення земельних платежів, на його думку, є рента, яка складається з двох видів
доходів: з одного боку, вона є платою за можливість господарювання на земельній ділянці, а з
другого – особливою складовою ціни сільськогосподарського призначення, яка виникає в результаті
сприятливих кліматичних умов чи родючості ґрунту [3].
До земельних платежів відносяться:
 плата за землю та в її межах земельний податок;
 ціна землі при її продажі;
 орендна плата за землю, складовою якої є плата за оренду земель державної та комунальної
власності;
 єдиний податок для сільськогосподарських товаровиробників, об’єктом справляння якого є
сільськогосподарські угіддя.
Отже, земельні платежі є досить широкою категорією, що містить платежі, суть та направленість
яких має певні відмінності. Адже частина їх відноситься до податкових платежів, а інша частина за
своєю економічною природою не виступає податками.
Платежі за користування землями сільськогосподарського призначення слід відносити до
земельних платежів. Тому, платежі за користування землями сільськогосподарського призначення
слід розуміти як платежі, які справляються державою, органами місцевого самоврядування,
фізичними та юридичними особами з користувачів земель сільськогосподарського призначення
відповідно до вимог чинного земельного та/або податкового законодавства, а також на підставі угод
цивільно-правового характеру (договорів оренди, емфітевзису, сервітуту, суперфіцію тощо). Всі
платежі за користування землями сільськогосподарського призначення можна поділити на податкові
та неподаткові. До податкових платежів слід віднести земельний податок, орендну плату за землі
державної та комунальної власності та єдиний податок четвертої групи (для сільськогосподарських
товаровиробників). До неподаткових платежів відносимо орендну плату та плату за емфітевзисом,
сервітутом, суперфіцієм [1, с. 33-34].
В наш час розвиток органічного сільського господарства є дуже важливий для суспільства в
цілому, адже цей вид сільськогосподарської діяльності дає можливість виробляти екологічно безпечні
продукти харчування та зменшити негативний антропогенний вплив на довкілля. Тому, щоб
проаналізувати і спрогнозувати ймовірні шляхи розвитку системи платежів у сфері органічного
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сільськогосподарського землекористування в Україні, необхідно провести ретроспективний аналіз
законодавства.
Етапи еволюції системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення
з врахуванням розвитку органічного виробництва в Україні розкрито у таблиці 1.
Таблиця 1
Етапи еволюції системи платежів за користування землями сільськогосподарського
призначення з врахуванням розвитку органічного виробництва в Україні
Етап І. Підготовчий

Етап ІІ. Перехідний

1991–1997 рр.
25 червня 1991 р. –
ЗУ
«Про
систему
оподаткування»
–
затверджено плату за
землю
у
складі
загальнодержавних
податків.
3 липня 1992 р. – ЗУ
«Про плату за землю» –
визначено
розмір,
платників
та
порядок
сплати плати за землю.
23 березня 1995 р. –
Постанова Кабміну «Про
Методику
нормативної
грошової оцінки земель
с/г
призначення
та
населених пунктів». –
регламентовано механізм
нормативної
грошової
оцінки
земель
сільськогосподарського
призначення,
яка
використовується
для
визначення
плати
за
землю.
30 травня 1997 р. –
Постанова Кабміну «Про
Методику
нормативної
грошової оцінки земель
несільськогосподарського
призначення (крім земель
населених пунктів)». –
регламентовано механізм
нормативної
грошової
оцінки
земель
несільськогосподарського
призначення,
яка
використовується
для
визначення
плати
за
землю.
13 жовтня 1997 р.
(ратифіковано 14.05.1999
р.) – Угода між Урядом
України
і
Урядом
Швейцарської
Конфедерації
про
технічне та фінансове
співробітництво
–
можливість
розробки
проектів
технічної
допомоги щодо розвитку
органічного
сільського
господарства в Україні.

1998–2009 рр.
15 січня 1998 р. – ЗУ «Про
затвердження
в
порядку
експерименту
єдиного
(фіксованого)
податку
для
сільськогосподарських
товаровиробників» – затверджено
в порядку експерименту єдиний
(фіксований)
податок
для
сільськогосподарських
товаровиробників.
6 жовтня 1998 р. – ЗУ «Про
оренду землі» – законодавчо
затверджені основні положення
про оренду земель.
17 грудня 1998 р. – ЗУ «Про
фіксований сільськогосподарський
податок» – введено фіксований
сільськогосподарський податок.
22 грудня 1999 р. – ЗУ «Про
внесення змін до Закону України
«Про
плату
за
землю»
–
затверджено,
що
ставки
земельного
податку
застосовуються з урахуванням
коефіцієнта індексації.
25 жовтня 2001 р. – Земельний
кодекс України – законодавчо
затверджено, що використання
землі є платним.
2002
р.
–
створення
Міжнародної Громадської Асоціації
«БІОЛан Україна» з метою захисту
інтересів виробників органічної
продукції.
16 січня 2003 р. – Цивільний
кодекс України – законодавчо
закріплено емфітевзис, суперфіцій
та сервітут.
25 березня 2005 р. – ЗУ «Про
внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України
на 2005 рік» та деяких інших
законодавчих актів України» –
затверджено, що плата за землю
складається із земельного податку
та орендної плати за земельні
ділянки державної і комунальної
власності.
2005 р. – створення Федерації
органічного руху в Україні,.
2007 р. – з’явилась у продажі
перша
органічна
продукція
українського виробництва.
2007 р. – створення першого
українського
акредитованого
сертифікаційного органу Органік
Стандарт.

Етап ІІІ.
Становлення
2010-2014 рр.
8 липня 2010 р.
– Бюджетний кодекс
України
–
затверджено,
що
плата за землю
повністю
зараховується
до
бюджетів місцевого
самоврядування
2 грудня 2010 р.
–
Податковий
кодекс України –
об’єднано
і
удосконалено
всі
законодавчі
документи
податкового
характеру, в тому
числі і по платі за
землю.
20 квітня 2011
р.
–
ЗУ
«Про
органічне
виробництво»,
відхилено
Президентом
України 20 травня
2011 р.
3 вересня 2013
р.–
ЗУ
«Про
виробництво та обіг
органічної
сільськогосподарськ
ої
продукції
та
сировини»
–
визначає правові та
економічні
основи
виробництва
та
обігу
органічної
сільськогосподарськ
ої
продукції
та
сировини
і
спрямований
на
забезпечення
належного
функціонування
ринку
органічної
продукції
та
сировини, а також
на
гарантування
впевненості
споживачів
у
продуктах
та
сировині,
маркованих
як
органічні.

Джерело: розроблено на основі [1, с. 69] та власних досліджень
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Етап IV. Безпосередньо
трансформація
2015 р.– дотепер
28 грудня 2014 р. – ЗУ
«Про внесення змін до ПКУ
…
щодо
податкової
реформи» – плату за
землю
переведено
у
місцевий податок (у складі
податку на майно) та
запроваджено
єдиний
податок 4-ої групи замість
ФСП.
12 лютого 2015 р. – ЗУ
«Про внесення змін …
щодо спрощення умов
ведення
бізнесу
(дерегуляція)» – внесено
зміни до договорів оренди
земель.
2015 р. – Єдина
комплексна
стратегія
розвитку
сільського
господарства та сільських
територій на 2015-2020 рр.
– розвиток органічного
сільськогосподарського
виробництва та ринку.
25 грудня 2015 р. –
Наказ
Мінагрополітики
«Про
затвердження
державного логотипу для
органічної
продукції
(сировини)».
2015-2016 рр. – ряд
Постанов
КМУ
щодо
затвердження детальних
правил
виробництва
органічних
морських
водоростей,
органічної
продукції
аквакультури,
органічної
продукції
бджільництва,
органічної
продукції тваринного та
рослинного походження.
8 серпня 2016 р.
Постанова
КМУ
«Про
затвердження
Порядку
ведення
Реєстру
виробників
органічної
продукції (сировини)».
10 липня 2018 р. – ЗУ
«Про основні принципи та
вимоги
до
органічного
виробництва,
обігу
та
маркування
органічної
продукції»
–
визначає
основні
принципи
та
вимоги
до
органічного
виробництва,
обігу
та
маркування
органічної
продукції

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Перший етап «Підготовчий» пов’язаний з затвердженням плати за землю як складової
загальнодержавних податків та з регламентацією механізму нормативної грошової оцінки земель. Крім
того, на даному етапі відбулось зародження органічного виробництва в Україні.
З моменту проголошення незалежності України та реформування законодавства виникла
негайна потреба в перебудові системи земельного оподаткування. Тому з прийняттям 25 червня 1991
року Закону України «Про систему оподаткування» було затверджено ряд загальнодержавних
податків і зборів, до яких уже увійшла плата за землю [10].
Для визначення розмірів та порядку плати за використання земельних ресурсів, а також
відповідальності платників та контролю за правильністю обчислення і справляння земельного податку
був прийнятий 3 липня 1992 року Закон України «Про плату за землю». У процесі вдосконалення
земельного оподаткування пройдено складний шлях пошуку його оптимального нормативного
регулювання. Про це свідчить той факт, що за період з 3 липня 1992 року по 31 грудня 2010 року до
Закону України «Про плату за землю» було 66 разів внесено зміни. Більшість змін стосувалось ставок
оподаткування земельним податком і пільг щодо його справляння.
Після затвердження Постанови Кабінету Міністрів України «Про Методику нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» від 23 березня 1995 року
[11] та Постанови Кабінету Міністрів України «Про Методику нормативної грошової оцінки земель
несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)» від 30 травня 1997 року [12] в
основу оподаткування земель була покладена грошова оцінка. Також згідно внесених змін до Закону
України «Про плату за землю» від 22 грудня 1999 року для врахування інфляційних процесів в оцінці
земель був введений коефіцієнт індексації для ставок земельного податку і для грошової оцінки
земель [13].
Під час другого етапу «Перехідного» у порядку експерименту для сільськогосподарських
товаровиробників вводився фіксований сільськогосподарський податок.
Реформування земельних платежів знайшло своє відображення і в Земельному кодексі України,
який був прийнятий 25 жовтня 2001 року. В статті 206 даного кодексу зазначено, що використання
землі в Україні є платним, а об’єктом плати за землю є земельна ділянка [14].
У 2005 році було створено Федерацію органічного руху в Україні, метою якої є всебічна
пропаганда цінностей та світогляду, притаманних прибічникам світового органічного руху, підвищення
ефективності сільськогосподарського виробництва з одночасним розвитком сучасних світових та
вітчизняних безпечних для природи та людини технологій, сприяння розвитку органічного руху в
Україні. В результаті в 2007 році з’явилась у продажі перша органічна продукція українського
виробництва. Також у 2007 році було створено перший український акредитований сертифікаційний
орган Органік Стандарт.
Третій етап «Становлення» характеризується введенням в дію Податкового та Бюджетного
кодексів.
Нарахування та справляння плати за землю з 1 січня 2011 року здійснюється відповідно до
статей розділу ХІІІ Податкового кодексу України, яким визначено основні елементи податку, а саме:
платники, об’єкт та база оподаткування, ставки податку, порядок його обчислення та сплати, пільгове
оподаткування земельних ділянок фізичних і юридичних осіб [15].
У 2011 році було спроба затвердження Закону України «Про органічне виробництво», який був
відхилений Президентом України. Але уже 3 вересня 2013 року Верховна Рада затвердила Закон
України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», який
визначає правові та економічні основи виробництва й обігу органічної сільськогосподарської продукції
та сировини і спрямований на забезпечення належного функціонування ринку органічної продукції та
сировини, а також на гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як
органічні.
Під час четвертого етапу «Безпосередньо трансформації» плату за землю із
загальнодержавного податку переведено у місцевий, а фіксований сільськогосподарський податок
перейменовано у єдиний податок четвертої групи. Також протягом даного періоду внесено зміни до
оформлення оренди земельних ділянок.
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року [16] плату за землю переведено із
загальнодержавного податку до місцевого у складі податку на майно, який ще включає в себе податок
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортний податок. Тому з 2015 року
Податковим кодексом України встановлено лише граничні ставки земельного податку. Конкретний
розмір ставки визначають органи місцевого самоврядування.
Крім того протягом 2015-2016 років було ухвалено низку Постанов КМУ щодо затвердження
детальних правил виробництва органічних морських водоростей, органічної продукції аквакультури,
органічної продукції бджільництва, органічної продукції тваринного та рослинного походження.
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У країнах Європейського Союзу (ЄС) виробництво органічної продукції регламентується
Постановами Європейського Союзу щодо органічного виробництва: Постановою Ради (ЄC)
№834/2007 (попередній варіант №2092/91) та Постановами Комісії (ЄC) №889/2008 і №1235/2008.
Згідно Постанови Ради (ЄC) №834/2007 [17] органічне виробництво – це цілісна система
господарювання та виробництва харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі практики щодо
збереження довкілля, рівня біологічного розмаїття, природних ресурсів, застосування
високотехнологічних стандартів належного утримання тварин та спосіб виробництва, що відповідає
вимогам до продукції, виготовлення якої передбачає використання речовин та процесів природного
походження.
Постанова Ради (ЄC) №834/2007 [17] стосується будь-якого оператора на будь-якій стадії, який
займається виробництвом, підготовкою або реалізацією продуктів. Проте, Регламент не стосується
діяльності з постачання готової їжі. Країни-учасниці можуть застосовувати національні норми або, за
їх відсутності, приватні стандарти щодо маркування і контролю продуктів, які походять із галузі
постачання готової їжі.
Для реалізації означеної цілі Міністерством аграрної політики та продовольства України було
розроблено три програмних документи, які орієнтовані на підтримку органічного сільського
господарства, а саме: Стратегію розвитку аграрного сектора «3+5», Єдину комплексну стратегію
розвитку сільського господарства і сільських територій в Україні на 2015-2020 роки та Стратегію
удосконалення механізму управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського
призначення державної власності та розпорядження ними.
Правові та економічні основи виробництва й обігу органічної сільськогосподарської продукції
регулюються Законом України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та
сировини» від 3 вересня 2013 року № 425-VII [18]. Згідно із яким, органічне сільськогосподарське
виробництво» – це виробництво за встановленими правилами, які дозволяють продукувати органічні
продукти з оздоровчими властивостями; а також зберігати та відновлювати природні ресурси у
процесі виробничої діяльності. Сфера органічного виробництва включає в себе також продукцію, що
збирається у лісах, отримується в результаті бджільництва та рибальства.
10 липня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про основні принципи та
вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» [19]. Закон встановлює
основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
Закон передбачає не лише удосконалення правового регулювання органічного виробництва, а і
гармонізацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу у зазначеній сфері. Це
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції та розширенню
зовнішніх ринків її збуту.
Загалом, Закон пропонує:
 встановити повноваження центральних органів виконавчої влади, що здійснюють державне
управління та контроль у сфері органічного виробництва;
 визначити права та обов’язки суб’єктів ринку органічної продукції, зокрема, операторів ринку,
органів сертифікації;
 встановити вимоги до виробництва, маркування та обігу органічної продукції, процедури
сертифікації органічного виробництва з деталізацією за галузями;
 запровадити реєстрацію органів сертифікації, операторів ринку та органічного насіння;
 запровадити чіткий механізм державного контролю (нагляду) за діяльністю суб’єктів ринку
органічної продукції та відповідальність за порушення законодавства у цій сфері;
 встановити вимоги до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяються
використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично
допустимих кількостях, а також процедуру, за якою вони можуть бути дозволені до використання;
 встановити вимоги до зберігання, перевезення, реалізації, декларування та маркування
органічної продукції.
На сьогодні, для нормативно-правового забезпечення органічного виробництва прийнято низку
підзаконних актів:
 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Детальних правил виробництва
органічної продукції (сировини) рослинного походження» від 31 серпня 2016 року № 587, якою
встановлено вимоги до виробників органічної продукції, що займаються рослинництвом, а саме до
сівозмін, обробітку ґрунту, удобрення сільськогосподарських культур, відбору насіння та садивного
матеріалу, захисту рослин тощо;
 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Детальних правил виробництва
органічної продукції (сировини) тваринного походження» від 30 березня 2016 року № 241;
 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Детальних правил виробництва
органічної продукції (сировини) бджільництва» № 208 від 23.03.2016 р.;
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 постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Детальних правил виробництва
органічної продукції (сировини) аквакультури» від 30 вересня 2015 року № 982;
 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Детальних правил виробництва
органічних морських водоростей» від 30 вересня 2015 року № 980.
Органічне виробництво також узгоджується із положеннями:
- Закону України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 року № 2408-III;
- Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 1
грудня 2005 року № 3164-IV;
- Закону України «Про підтвердження відповідності» від 17 травня 2001 року № 2406-III;
- Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від
24 лютого 1994 року № 4004-XII;
- Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23 грудня 1997 року
№ 771/97.
Для повноцінної роботи закону після його прийняття, необхідно розробити і затвердити близько
20 нормативно-правових актів, серед яких:
1. Порядок сертифікації органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (у
тому числі видачі сертифіката, його дубліката);
2. Порядок здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів ринку органічної
продукції (у тому числі планових та позапланових заходів) та ін.
Однак, Кабінетом Міністрів прийнята лише третина передбачених підзаконних актів, тому
вітчизняний органічний ринок фактично розвивається в умовах абсолютної недієвості чинного
законодавства у сфері органіки.
Як наслідок – жоден український виробник не сертифікований за українським законодавством.
100 % органічного ринку сертифіковано за іноземними стандартами. Найчастіше обирають вимоги
Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 [17] стосовно органічного виробництва і маркування органічних
продуктів й Регламенту Комісії (ЄС) № 889/2008 «Детальні правила щодо органічного виробництва,
маркування і контролю для впровадження Постанови Ради (ЄС)» [20], що в принципі не суперечить
українському законодавству. В Україні відсутня будь-яка заборона на сертифікацію та маркування
продукції знаками відповідності ЄС та і сама сертифікація є добровільною. Так, згідно статті 19 Закону
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» [21] у разі
відсутності в нормативно-правових актах України вимог щодо безпечності харчових продуктів, які
планується виробляти, необхідно застосовувати параметри безпечності, що визначені в документах
відповідних міжнародних організацій. У разі відсутності таких параметрів у документах відповідних
міжнародних організацій – застосовувати параметри безпечності, що встановлені законодавством
Європейського Союзу.
Висновки з проведеного дослідження. В результаті дослідження було виявлено, що процес
еволюції системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення з
врахуванням розвитку органічного виробництва має тривалу історію.
Тому, з огляду на численні зміни нормативно-правових документів щодо платності
сільськогосподарського землекористування та розвитку органічного виробництва, обґрунтовано
доцільність виокремлення чотирьох етапів еволюції системи платежів за користування землями
сільськогосподарського призначення, а саме: підготовчого (1991–1997 рр.), перехідного (1998–
2009 рр.), становлення (2000–2014 рр.), безпосередньо трансформації (2015 р.– дотепер).
На нашу думку, аналіз історії та особливостей змін у сфері платності сільськогосподарського
землекористування та розвитку органічного законодавства сприятиме врахуванню помилок та
розробці рекомендаційних заходів щодо розвитку органічного землеробства в Україні.
Тому, щоб Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції», який був прийнятий 10 липня 2018 року запрацював повноцінно,
необхідно розробити і затвердити близько 20 нормативно-правових актів. Звідси вітчизняний
органічний ринок на даний час фактично розвивається в умовах абсолютної недієвості чинного
законодавства у сфері органіки.
Здійснено ідентифікацію етапів еволюції системи платежів за користування землями
сільськогосподарського призначення з врахуванням розвитку органічного виробництва в Україні:
підготовчий, перехідний, становлення, безпосередньо трансформації, з уточненням і періодизацією
реалізації заходів нормативно-правового забезпечення платності органічного сільськогосподарського
землекористування, що сприятиме врахуванню помилок та розробці рекомендаційних заходів щодо
розвитку органічного землеробства в Україні.
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PROVISION OF INVARIANT SAFETY OF THE ENTERPRISE
Постановка проблеми. В сучасних умовах посилення інтеграційних процесів важливо, щоб
інституційне середовище формувалось з урахуванням міжнародного досвіду, законодавства, норм та
стандартів. Зокрема, екологічне законодавство Європейського Союзу включає понад триста правових
актів (конвенції, директиви, постанови, правила та рекомендації), які передбачають: суворий контроль
за викидами, небезпечними речовинами в товарах, рухом відходів; контроль за виробничими
процесами. Реалізується стратегія «Integrated Product Policy» (Комплексна політика продукту), метою
якої є сприяння розвитку ринку екологічно чистих продуктів. Тому в практику господарювання
необхідно впроваджувати інтегровані системи управління якістю (ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14000,
OHSAS 18000), сертифікацію систем управління якістю, системи екологічного менеджменту [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджено взаємозв’язок економічної безпеки та
інвайронментальної
економіки,
теоретично
обґрунтовано
сутність
економічної
категорії
«інвайронментальна безпека» Мащенко М.А. [2; 3]. Проблеми управління еколого-економічною
безпекою підприємства на сучасному етапі досліджують зарубіжні та вітчизняні вчені Бадагуєв Б.Т. [4],
Муравих А.І. [5], Ферару Г.С. [6], Большина Е. П. [7].
Важливими є індикатори, що характеризують сталий розвиток підприємства у відповідності до
стандарту ISO 14001 [8]. Необхідним є формування механізму забезпечення інвайронментальної
безпеки підприємства.
Подальшого дослідження потребує аналіз механізму забезпечення інвайронментальної безпеки
підприємства.
Постановка
завдання.
Метою
статті
є
формування
механізму
забезпечення
інвайронментальної безпеки підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Політика забезпечення інвайронментальної
безпеки підприємства є складовою загальної політики розвитку підприємства і визначається
прийнятою на даний період стратегією (стратегічним набором). Формуючи політику, необхідно
акцентувати увагу на екологічній складовій діяльності господарств – впровадженні безвідходних
технологій, екологічно чистого виробництва, екологічного маркетингу та менеджменту.
Для оперативного реагування на зміни середовища функціонування підприємства необхідно
мати напрацьований методичний інструментарій, яким досконало володіють фахівці підприємства –
методики, де відображено процедуру проведення моніторингу, аналізу середовища підприємства,
діагностики стану інвайронментальної безпеки, прогнозування на основі систем показників, їх
нормативних значень, розмірів відхилень, що визначатимуть стан інвайронментальної безпеки
підприємства. Доцільно мати два набори таких методик – для проведення експрес-оцінки для
визначення тактики (корегуючих дій, адаптації) підприємства до змін середовища в короткотерміновій
перспективі, фундаментальної оцінки при обґрунтуванні стратегії на довготермінову перспективу,
націленої на забезпечення стійкості підприємства.
Механізм забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства передбачає виділення
бізнес-процесів з чітким розподілом і регламентацією обов’язків і повноважень конкретних виконавців
кожного етапу, закріплених в організаційній структурі, системі комунікацій, норм, процедур і правил.
Формування (удосконалення) організаційного забезпечення передбачає:
 структурування робіт організаційного характеру, їх вертикальний і горизонтальний розподіл в
межах організаційної структури підприємства;
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 організаційні зміни на основі процесного підходу;
 створення системи документообігу та інформаційно-аналітичного забезпечення процесу
управління еколого-економічною безпекою підприємства;
 проведення робіт з реінжинірингу бізнес-процесів для підвищення ефективності діяльності
підприємства загалом;
 постійний розвиток персоналу для формування команди фахівців, які здатні вирішувати
проблеми забезпечення інвайронментальної безпеки.
Результати аналізу показників внутрішнього та зовнішнього середовища та діагностики стану
підприємства дозволяють визначити можливості та загрози, їх рівень, сильні та слабкі сторони
підприємства, щоб ідентифікувати можливості підприємства щодо забезпечення інвайронментальної
безпеки.
Прогнозування дозволяє отримати науково-обґрунтовані варіанти тенденцій розвитку
підприємства за умови зміни зовнішнього середовища, включаючи показники якості навколишнього
природного середовища, природно-ресурсного потенціалу.
Процес ідентифікації передбачає оцінку здатності підприємства подолати існуючі загрози
(небезпеку), реалізувавши свій потенціал стійкості, адаптивності, ресурсного забезпечення. Цей етап
є важливим і обов’язковим, оскільки розробка заходів (проекту, програми) без чіткого розуміння
можливостей може призвести до втрати часу, ресурсів, а отже – погіршення ситуації.
Розробка заходів щодо забезпечення інвайронментальної безпеки передбачає прийняття
управлінських рішень, націлених на вирішення проблем, залежно від їх походження та рівня впливу.
Це можуть бути заходи щодо усунення джерел загроз, адаптації до змін, реагування на ризики,
мобілізація потенціалу підприємства при реальній небезпеці.
Реалізація заходів щодо забезпечення інвайронментальної безпеки починається з планування,
яке, залежно від ситуації, може бути стратегічним, тактичним, оперативним і відображатись у
відповідних планах, проектах, програмах, залежно від масштабу проблеми та заходів щодо її
вирішення.
Діюча система контролю за реалізацією заходів покликана відстежувати відповідність
практичних дій та їх результатів плановим показникам (нормам), гарантувати попередження
виникнення невідповідностей, своєчасне виявлення відхилень для забезпечення швидкого
реагування, корегування, якщо ці відхилення істотно відрізняються від норм.
Оцінка ефективності управлінських рішень щодо забезпечення інвайронментальної безпеки
передбачає визначення рівня досягнення встановлених норм або бажаного стану інвайронментальної
безпеки.
Як складова частина відповідної локальної екосистеми підприємство зазвичай розглядається
насамперед як суб’єкт антропогенного впливу на навколишнє природне середовище. Даний аспект
управління інвайронментальною безпекою має широку методичну базу у вигляді нормативних актів,
наказів, інструкцій, положень, облікових форм [4]. Разом з тим, в практиці екологічного менеджменту,
як правило, не враховується у достатній мірі комплексний характер взаємодії елементів екосистем.
Слід мати на увазі, що підприємство одночасно виступає і як суб’єкт, і як об’єкт локальної
екосистеми, що випробовує на собі вплив різних факторів навколишнього середовища, що
відносяться до таких її підсистем, як біосфера, техносфера і соціосфера. Відповідно, поняття
інвайронментальної безпеки підприємства слід розглядати, в тому числі, в контексті негативного
впливу екосистеми, частиною якої вона є, на його виробничо-господарську діяльність.
Виходячи з зазначеного вище, інвайронментальна безпека промислового підприємства включає
в себе як аспект захищеності екосистеми і самого підприємства від шкідливих впливів та екологічних
ризиків, пов’язаних з його діяльністю, так і аспект захисту його життєвоважливих інтересів від впливу
негативних факторів навколишнього середовища, передусім в рамках локальної екосистеми. Такий
підхід до трактування інвайронментальної безпеки підприємства забезпечує надійну методологічну
основу розуміння взаємозв’язку питань безпеки на рівні підприємства або групи підприємств.
Фундаментальним принципом оцінки інвайронментальної безпеки господарських одиниць в
промисловості вважається положення про те, що, в будь-якому випадку, метою управління
інвайронментальною безпекою є попередження, обмеження або ліквідація шкідливих наслідків
антропогенної діяльності, які впливають на екологічний стан даної місцевості й тим чи іншим чином
пов’язані з виробничою діяльністю відповідних підприємств. Тобто інвайронментальна безпека
підприємства в обох її зазначених вище аспектах визначається рівнем еколого-інвайронментальної
безпеки тієї місцевості, на яку поширюється вплив діяльності цього підприємства і яка своєю чергою
впливає на екологічний стан земельних ділянок, займаних підприємством.
Таким чином, інвайронментальна безпека промислового підприємства є похідною від екологоінвайронментальної безпеки території, на якій воно розташоване. При цьому дія стану навколишнього
середовища на безпеку підприємства, як і вплив підприємства на безпеку екосистем, може
проявлятися на локальному, регіональному, а в окремих випадках і на загальнонаціональному рівнях.
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Наявність взаємовпливу станів захищеності підприємства і території в екологічній та економічній
сферах є наслідком їх інтеграції в єдину соціо-еколого-економічну систему, в рамках якої неможливо
протиставляти виробничо-господарську діяльність та охорону навколишнього середовища [5, с. 51].
Відповідно слід прагнути до балансу економічних, екологічних та соціальних інтересів на всіх рівнях
глобальної соціо- інвайроментальної системи: міжнародному, національному, регіональному і
місцевому.
У зв’язку з вищевикладеним, представляється очевидним, що ефективне управління
інвайронментальною безпекою підприємства вимагає налагодження постійної ефективної взаємодії
підприємства, місцевих співтовариств, муніципальних і державних органів у рамках концепції сталого
розвитку. У цьому контексті важливим документом у сфері природоохоронної діяльності промислових
підприємств є екологічний стандарт ISO 14001:2004, яким керуються підприємства країн
Європейського Союзу, Японії, США та ін. Даний стандарт визначає вимоги до системи екологічного
менеджменту (СЕМ) [8]. Стандарт ISO 14001 передбачає використання певних індикаторів сталого
розвитку підприємства [6], які представлені у таблиці 1.
Таблиця 1
Індикатори, що характеризують сталий розвиток підприємства у відповідності до
стандарту ISO 14001
Види індикаторів
Індикатори
ефективності
системи
екологічного
менеджменту
Індикатори
ефективності
функціонування підприємства

Індикатори
стану
навколишнього середовища

Роль індикаторів в оцінці стану підприємства
Надають інформацію щодо управлінських рішень, прийнятих
підприємстві з метою покращення екологічної ефективності

на

Надають інформацію про екологічну ефективність компанії, тобто про вплив
підприємства на навколишнє середовище. Можуть підрозділятися на
показники вхідних (сировина, матеріали, паливо) і вихідних потоків (викиди,
скиди, відходи). Характеризують ефективність виробничих процесів
підприємства, можуть бути основою для фінансового управління
природоохоронною діяльністю
Дозволяють компанії визначити своє сьогодення і потенційний вплив на
навколишнє середовище (концентрація певної речовини в атмосфері,
ґрунті, воді). Розробка та використання показників стану навколишнього
середовища найчастіше є завданням місцевих, регіональних, національних і
міжнародних державних властей, громадських організацій, науководослідних інститутів

Джерело: [6]

Використання зазначених індикаторів сталості розвитку повинно впроваджуватися у щоденну
практику промислових підприємств. Разом з тим, слід зазначити, що на рівні підприємства потрібна
також розробка та впровадження інтегральних індикаторів впливу виробничої діяльності на
навколишнє середовище, оскільки відсутність інтегральної оцінки веде до значного ускладнення
оптимізаційних моделей.
Для промислових підприємств одним з найважливіших аспектів управління інвайронментальною
безпекою є зменшення пов’язаного з їх діяльністю техногенного навантаження на локальні
екосистеми. Основні напрямки екологічної діяльності зазначені нижче.
1. Заходи з впровадження безвідхідних і маловідходних технологій в основне й допоміжне
виробництво.
2. Заходи з впровадження енергозберігаючих технологій.
3. Заходи з метою запобігання і локалізації викидів шкідливих речовин.
4. Заходи з очищення викидів після їх утворення у ході виробничих процесів [7].
З метою забезпечення еколого-інвайронментальної ефективності технологічних рішень
промисловим підприємствам необхідно застосування у своїй діяльності та при розробці
природоохоронних заходів принципу використання найкращих доступних технологій (НДТ, англ., BAT
– best available technologies). Цей принцип є широко розповсюдженим в практиці екологічного
менеджменту закордонних країн. Так, в ЄС цей принцип використовується при нормуванні викидів
забруднюючих речовин згідно з Директивою 2010/75/ЄС від 24 листопаду 2010 р. [9].
Вибір НДТ здійснюється з урахуванням оптимізаційного підходу, тобто оцінюється не лише
вплив тих чи інших технологій на навколишнє середовище, але й економічні показники – відповідні
витрати на впровадження нової технології.
Доцільно питання екологічної безпеки у всіх випадках розглядати спільно з питаннями безпеки
інвайроментальної. Специфічний зміст інвайроментальної безпеки визначається видом території
впливу господарської діяльності відповідного підприємства.
Крім узагальненої оцінки екологічного збитку і пов’язаних з ним ризиків, для ефективного
управління інвайроментальною безпекою промислового підприємства необхідно враховувати

88

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

специфіку конкретної місцевості як відносно рівня розвитку продуктивних сил, так і з точки зору
територіального розподілу джерел антропогенного навантаження та природно-кліматичних
особливостей.
При цьому ізольоване управління інвайронментальною безпекою окремих промислових об’єктів
не є можливим внаслідок значного взаємовпливу стану навколишнього середовища на прилеглих
одна до одної територіях. Разом з тим, у багатьох випадках низка чинників, що визначають
інвайронментальну безпеку даного об’єкта носитиме зовнішній по відношенню до нього характер, що
істотно знижує ефективність екологічних заходів, масштаб яких обмежений рамками одного об’єкту.
У зв’язку з вищевикладеним, для побудови ефективного механізму екологічного менеджменту
промислового підприємства необхідне виконання наступних обов’язкових умов:
 формування єдиної стратегії оптимізації екологічної діяльності;
 тісна взаємодія органів влади та суб’єктів господарської діяльності з метою координації
екологічної діяльності;
 співпраця господарюючих суб’єктів з питань охорони навколишнього середовища.
Розробка та втілення в життя стратегій екологічного менеджменту мають здійснюватися в
умовах щільної взаємодії регіональних органів влади і суб’єктів господарської діяльності насамперед
великих фінансово-промислових груп, які мають у своєму розпорядженні значні ресурси для
здійснення природоохоронних проектів. Необхідна також широка і багатостороння горизонтальна
взаємодія промислових та інших підприємств у ході екологічної діяльності.
До речі, видається необхідним збалансувати додаткові по відношенню до вимог закону
зобов’язання підприємств перед суспільством певними додатковими заходами підтримки соціально
відповідальних суб’єктів господарювання з боку державних і муніципальних органів в межах
повноважень останніх. Очевидно також, що підприємства, розташовані на певній території повинні
взаємодіяти з державними та місцевими органами влади і управління з метою підвищення
інтегральної ефективності екологічної діяльності. Потреба в зазначених видах взаємодії лягла в
основу концепції екологічного партнерства, яка активно формується у даний час.
У результаті партнерства державних органів і корпорацій істотний ефект може бути досягнуто за
рахунок різноманітних заходів заходів, спрямованих на вдосконалення нормативних актів, покращення
інвестиційного клімату, а також спеціальних заходів щодо заохочення інвестицій в екологічні проекти,
ресурсозбереження, утилізацію відходів. Така стратегія забезпечує можливість одержати значний
інвестиційний ефект від екологічної діяльності. Інвестиційний ефект і додаткові доходи підприємств, а,
відповідно, і бюджетів усіх рівнів можливі у випадку, якщо раніше не використовувані ділянки землі
повертаються в господарський оборот, наприклад, у результаті очищення території від шкідливих
промислових відходів.
На обласному та муніципальному рівнях слід визначити заходи, що забезпечують підтримку
зовнішньо-інвайронментальної діяльності і залучення іноземних інвестицій до здійснення екологічних
проектів.
Необхідно:
 вдосконалювати структуру виробничих комплексів шляхом підвищення питомої ваги
виробництва з високим рівнем екологічності;
 здійснити перехід до нових технологічних процесів, що сприятимуть комплексному і повному
використанню природних ресурсів;
 вдосконалити методи очищення та утилізації шкідливих відходів і викидів;
 створити підприємства екологічної індустрії, що перероблятимуть відходи;
 раціоналізувати використання природних ресурсів з метою охорони навколишнього
середовища.
Висновки з проведеного дослідження. Оцінка інвайронментальної безпеки діяльності
підприємств, а також здатність цих підприємств здійснювати заходи щодо підвищення рівня
інвайронментальної безпеки набуває стратегічного значення для сталого розвитку України.
Концептуальні підходи до управління інвайронментальною безпекою є основою для створення
ефективної системи ухвалення управлінських рішень стосовно розвитку системи екологічного
менеджменту промислових підприємств, які повинні стати інструментом забезпечення балансу
інтересів держави, потенційного інвестора, власника промислового підприємства і суспільства в
цілому.
Таким чином, проблема, порушена в статті, має широкі можливості для прикладного аналізу та
потребує подальшого розвинутого продовження досліджень.
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REMOTE EMPLOYMENT AS A PHENOMENON OF SOCIAL AND
LABOR RELATIONS
Постановка проблеми. Одним з векторів становлення нової економіки в глобальному
середовищі правомірно вважати динамічний розвиток електронно-мережевих систем, що уможливлює
дистанційну взаємодію сторін соціально-трудових відносин. Віртуальний формат ділових комунікацій
між роботодавцем та найманими працівниками стає все більш привабливим та вигідним передусім за
причиною уникнення просторово-часових обмежень та зниження витрат на обслуговування
стаціонарних робочих місць. За результатами експертних опитувань компанії GfK Ukraine, 90 %
керівників підтвердили, що віддалена робота забезпечує відчутні вигоди, 14 % опитаних визнали
ефект від застосування дистанційної форми зайнятості сильним, а 48 % – як середній. Дистанційна
зайнятість є достатньо поширеною серед виконавців креативно-аналітичних робіт. Так, у віддаленому
режимі зайнято близько 20 % ІТ-фахівців і третина працівників фінансової сфери [4].
Проте, віддалена робота у вітчизняній економіці наразі врегульовується нормами цивільноправового законодавства. Соціально-трудовий формат дистанційної зайнятості в Україні –
перспектива вдосконалення трудового законодавства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноаспектні питання дистанційної зайнятості як
атипової форми трудової діяльності знайшли відображення в наукових працях українських та
іноземних вчених. Зокрема, теоретичні і практичні аспекти трансформації інституту зайнятості з
акцентуванням уваги на нестандартних формах та моделях організації робочого часу висвітлено в
публікаціях А. М. Колота [9]. Наголос на дистанційній зайнятості в контексті розвитку соціальнотрудових відносин зроблено І. І. Моторною [10]. Сучасні тренди в організації та оплаті праці
дистанційних працівників на фоні дослідження організаційно-правових засад дистанційної зайнятості є
предметом досліджень О. О. Герасименко, Л. В. Щетініної, С. Г. Рудакової [5]. Правові питання
застосування дистанційної зайнятості піднімаються у працях таких українських науковців, як
О. В. Валецька, О. М. Приходько [3], М. І. Іншин [7], В. О. Носенко [11]. Різнопланові аспекти
дистанційної зайнятості досліджують такі вчені близького та далекого зарубіжжя як М. Бобринкова [1],
І. Бородін [2], І. Кисельов [8], Р. Морган [20], Х. Салліван 21], Л Фіксенбаум [19], Є. Шелест [17] та інші.
Незважаючи на масштабність поширення дистанційної зайнятості в економіці Україні, її
нормативно-правове регулювання поки що не має належної визначеності та однозначності. Серед
головних проблем інституціонального забезпечення цієї атипової форми зайнятості – відсутність норм
трудового законодавства, які б урегульовували виконання роботи у віддаленому режимі.
*

Науковий керівник: Колот А.М. – д.е.н., професор ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»
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Постановка завдання. Виходячи з актуальності теми, головною метою статті є опрацювання
інституціонального інструментарію дистанційної зайнятості в контексті соціально-трудових відносин.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи генезис поняття «дистанційна
зайнятість», слід зазначити, що концепція віддаленої (дистанційної) зайнятості («телеробота») вперше
розроблена американським економістом, професором університету Південної Каліфорнії Джоном
Ніллесом у 1972 році, який обґрунтував доцільність налагодження відносин між роботодавцем і
найманим працівником на відстані в режимі телекомп’ютингу через засоби зв’язку [13]. Одне з перших
трактувань терміну «телеробота» в нормативно-правовому форматі було наведено Європейською
комісією з питань телероботи наприкінці 80-х років ХХ ст. У запропонованій редакції телеробота
визначалась як «робота, що здійснюється індивідом (найманим працівником, самозайнятим,
надомником) переважно віддалено від традиційного робочого місця для роботодавця, з
використанням телекомунікацій і передових інформаційних технологій» [ 12]. Конгресом
професійних спілок Великобританії дистанційну роботу визначено, як таку, що « … здійснюється
за допомогою інформаційних і телекомунікаційних технологій» [22]. Проте, належного
законодавчого закріплення в міжнародних масштабах поняття дистанційної зайнятості до сьогодні не
знайшло. Слід зазначити, що питання віддаленої роботи певною мірою регулюються Конвенцією МОП
№ 177 «Про надомну працю» та Рекомендацією МОП № 184 «Про надомну працю», які в Україні не
ратифіковано. На жаль, ні вітчизняні, ні зарубіжні юридичні норми поки що не спроможні забезпечити
соціальні гарантії в разі виконання роботи у віддаленому режимі. Поза сумнівом: головним
імперативом в цій царині стає законодавче закріплення практики віддаленої роботи, передусім
ратифікація зазначеної конвенції та ухвалення вітчизняних законодавчих актів з організаційноекономічним інструментарієм регулювання соціально-трудових відносин дистанційної зайнятості.
В умовах сьогодення, зі стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних мереж та систем
можливості щодо обміну інформацією та результатами інтелектуальної діяльності постійно
покращуються. Незважаючи на масштабність поширення дистанційної зайнятості, залишаються мало
дослідженими теоретико-методологічні засади та науково-прикладні аспекти регулювання соціальнотрудових відносин в умовах віддаленої роботи найманих працівників. З таких міркувань автором статті
здійснено узагальнення наукового доробку щодо дефініції «дистанційна зайнятість», яка синонімічно
визначається як «телеробота» (табл. 1).
Таблиця 1
Погляди різних учених щодо трактування поняття
«дистанційна зайнятість» («телеробота»)
Автор та
джерело
Бобринкова М.
[1]
Бородін І.
[2, с. 14]
Валецька О.В.
[3, с. 140]

Визначення дистанційної зайнятості
Гнучка можливість працювати у місцевості, розташованій поза звичайним робочим місцем.
Ця місцевість може бути вдома, у допоміжному офісі та рухливому офісі.
Процес виконання роботи співробітником поза традиційного офісу шляхом
телекомунікаційних засобів зв’язку.
Вид найманої праці, яка виконується поза межами офісу на умовах трудового договору, з
використанням необхідних засобів праці та комунікації, які дозволяють здійснювати процес
комунікації між працівником, співробітниками, керівництвом та клієнтами.

Іншин М.І.
[7]

Cутність дистанційної зайнятості працівників полягає в тому, що всі умови, необхідні для
якісного виконання особою своїх трудових обов’язків, створені поза межами офісу, що не
прив’язує працівника до обов’язкового відвідування офісу. Ці умови можуть бути створені вдома
або в іншому місці.

Кисельов І.Я.
[8, с. 123]
Колот А.М.
[9, с. 6]
Моторна І.І.
[10]

Різновид трудової діяльності, яка виконується в місті, віддаленому від центрального офісу,
що виключає можливість спілкування працівника з керівництвом та співпрацівниками.
Робота, яка в результаті використання інформаційних та комунікаційних технологій віддаляється
від приміщень роботодавця (принаймні, у відношенні не менше 20% робочого часу).

Нестандартна форма занятості, яка заснована на гнучких соціально-трудових відносинах
між працівником та роботодавцем і відбувається у віртуальному середовищі з
використанням інформаційних та комунікаційних технологій.
Носенко В.О.
Робочий процес, що виконується поза межами традиційного робочого місця й допускає
[11, с. 12]
взаємодію працівника з роботодавцем та колегами за допомогою телекомунікаційних
технологій, але не забороняє процес такої взаємодії при безпосередній зустрічі.
Шелест Е.С.
Вид зайнятості, який заснований на віддаленні працівника від традиційного робочого місця,
[17, с. 821]
гнучкому режимі робочого часу, використанні інформаційних і телекомунікаційних
технологій як основи організаційних зв’язків.
Фіксенбаум Л.М. Один з різновидів гнучкого режиму роботи або гнучкої зайнятості (англ. workflex), які
[19],
можуть також включати інші заходи, такі як гнучкий графік роботи або стислий робочий
Морган Р.Е. [20]
тиждень.
Салліван К.
Залучення працівників до виконання роботи з будь-якого робочого місця, крім
[21]
центрального корпоративного офісу, де інформаційні технології (ІТ) відіграють важливу
роль у цій трудовій діяльності.
Джерело: складено автором
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Як свідчать наведені визначення, в усіх них наголошується на двох ключових
характеристиках дистанційної зайнятості (телероботи) – наявність певної відстані від традиційного
місця роботи і використання інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки зв’язку між
сторонами соціально-трудових відносин.
Аналіз наведених тлумачень дозволяє запропонувати авторське визначення поняття
«дистанційної зайнятості». Так, на думку автора, дистанційна зайнятість – це регулярна або
періодична зайнятість працівника поза межами традиційного робочого місця у приміщеннях
роботодавця, що передбачає використання інформаційно-комунікаційних технологій. А дистанційним
працівником є працівник, який за трудовим договором (контрактом) виконує роботу у визначених за
нормами обсягах за межами приміщень роботодавця та підтримує взаємозв’язок з роботодавцем та
колегами через інформаційно-телекомунікаційні мережі. З наведеного визначення дистанційної
зайнятості слідує необхідність уточнення трактування робочого місця дистанційного працівника, яким,
за баченням автора, слід вважати робоче місце, що створене за місцем проживання працівника та не
обмежує можливість виконання роботи в інших місцях, відповідає вимогам безпеки праці та санітарногігієнічним нормам, оснащене обладнанням, яке забезпечує взаємодію з роботодавцем та колегами
через інформаційно-телекомунікаційні технології.
Регулювання соціально-трудових відносин в умовах дистанційної зайнятості, як свідчить
практика, має низку особливостей. Попередження ризиків та загроз, що виникають як для найманого
працівника, так і для роботодавця, можливе в разі конкретизації умов соціально-трудової взаємодії
цих суб’єктів в положеннях трудового договору (контракту). Зокрема, слід акцентувати увагу на тому,
що умови трудового договору (контракту) можуть передбачати регулярне або періодичне виконання
працівником роботи на умовах дистанційної зайнятості за ініціативою роботодавця чи працівника, за
згодою сторін. За баченням автора, обов’язковими умовами трудового договору (контракту) (крім
зазначених у п. 2 ст. 32 проекту Трудового кодексу питань щодо місця роботи із зазначенням
структурного підрозділу роботодавця – юридичної особи; дати набрання чинності трудовим
договором, а в разі укладення трудового договору на визначений строк - також тривалості цього
строку та підстави для укладення строкового трудового договору відповідно до цього Кодексу;
трудової функції, яку виконуватиме працівник: найменування професії, спеціалізації, кваліфікації,
посади відповідно до встановленої класифікації професій та кваліфікаційних характеристик; умов
оплати праці; режиму праці та відпочинку, якщо він відрізняється від загальних правил, встановлених
у даного роботодавця; умов з охорони праці) мають бути:
– порядок надання обладнання, необхідного для виконання роботи;
– порядок покриття витрат, пов’язаних з установкою, обслуговуванням та експлуатацією
обладнання;
– порядок надання технічної підтримки та проведення необхідного навчання з питань
використання технічних засобів та інформаційно-комунікаційних мереж;
– способи комунікації між роботодавцем та працівником, зокрема форми надання інформації,
необхідної для взаємозв’язку з використанням засобів дистанційного зв’язку, та підтвердження
виконання роботи впродовж встановленої тривалості робочого періоду;
– форми та способи інспектування робочого місця без порушення норм конфіденційності
працівника та його родини;
– способи захисту даних, що містять непублічну інформацію.
При цьому, в положеннях проекту Трудового кодексу слід зазначити, що кожна зі сторін має
право щодо припинення роботи на умовах дистанційної зайнятості. А відсутність згоди працівника на
переведення в режим дистанційної зайнятості або припинення роботи в режимі дистанційної
зайнятості не може слугувати підставою для розірвання трудового договору (контракту).
Акцентуємо увагу на тому, що інституціональними рамками регулювання дистанційної
зайнятості мають бути визначені умови виконання роботи у віддаленому режимі. Опрацювання
чинного трудового законодавства країн пострадянського простору [14; 16] та європейської спільноти
[6; 16; 18] дозволило розробити пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази
регулювання соціально-трудових відносин в режимі дистанційної зайнятості в Україні. Так, автором
-1
пропонується доповнити проект Трудового кодексу статтею 42 «Умови виконання роботи в
дистанційному режимі», а саме:
1. Загальні умови використання дистанційної зайнятості на підприємстві (в організації)
зазначаються в колективному договорі.
2. Під час укладення трудового договору (контракту) або пізніше сторони можуть домовитися
про виконання працівником роботи в дистанційному режимі, якщо він має для цього необхідні умови,
що відповідають вимогам охорони праці, пожежної безпеки і санітарно-гігієнічним вимогам.
3. Працівник повинен перебувати в режимі доступу для зв’язку з ним в телефонному режимі або
за іншими каналами термінової комунікації впродовж робочого дня, визначеного правилами
внутрішнього трудового розпорядку.
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4. Роботодавець надає можливість працівникові на умовах, встановлених для всіх працівників,
працювати на робочому місці у приміщенні роботодавця, використовувати обладнання, користуватись
послугами об’єктів соціальної інфраструктури.
5. Трудовим договором (контрактом) повинно бути передбачено умови використання
працівником власного обладнання з відшкодуванням витрат на його обслуговування, а також інших
витрат, пов’язаних з виконанням роботи вдома (плати за електроенергію, теплопостачання тощо).
6. Порядок і строки забезпечення працівників, які виконують роботу на умовах дистанційної
зайнятості, інформацією та іншими матеріалами встановлюються трудовим договором (контрактом).
7. Порядок і строки передачі роботодавцеві виконаної працівником роботи встановлюються
трудовим договором (контрактом).
8. Оплата праці здійснюється за формами та системами, що використовуються у структурному
підрозділі, до якого зараховано працівника.
8. Працівник самостійно визначає режим праці та відпочинку з дотриманням внормованого
тижневого бюджету робочого часу. Доплати за роботу в нічний час, у вихідні та святкові дні, за
понаднормову роботу не здійснюються, якщо інше не передбачено умовами трудового договору
(контракту).
9. Виплата компенсацій за період перебування на лікарняному, надання трудової та соціальної
відпустки здійснюється на загальних умовах, передбачених трудовим законодавством.
10. Питання щодо відповідальності та призначення компенсацій в разі настання нещасних
випадків і професійних захворювань регулюються спеціальним законодавством (зокрема законом
України «Про охорону праці»).
Запровадження наведеного вище інституціонального інструментарію регулювання дистанційної
зайнятості забезпечить гарантії найманим працівникам та роботодавцям, сприятиме посиленню
гнучкості зайнятості та попередженню ризиків і загроз для сторін соціально-трудових відносин у
процесі виконання роботи у віддаленому режимі.
Висновки з проведеного дослідження. Динамічність розвитку інформаційно-комунікаційних
мереж та масштаби поширення віддалених режимів виконання роботи є підтвердженням актуальності
вдосконалення інституціонального регулювання соціально-трудових відносин дистанційної зайнятості
в доповнення до чинних цивільно-правових норм та механізмів. Наведені у статті пропозиції щодо
інституціонального закріплення поняття дистанційної зайнятості, статусу дистанційного працівника,
особливостей робочого місця дистанційного працівника та змістового насичення трудового договору
(контракту) й умов виконання роботи у віддаленому режимі спрямовані на запровадження соціальнотрудового формату узгодження взаємодії між роботодавцем та найманим працівником при виконанні
роботи у віддаленому режимі.
Перспективи подальших наукових розробок автор вбачає у дослідженні особливостей в
організації та оплаті праці як компонент регулювання соціально-трудових відносин дистанційної
зайнятості.
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LATEST TOOLS OF COMMUNICATION POLICY IN THE EXCHANGE
ACTIVITIES OF BUSINESS STRUCTURES
Постановка проблеми. Стан сучасної економіки, її ефективне планування тісно пов’язані з
активізацією підприємницьких структур та біржовою діяльністю. Досягнення успіху в конкурентній
боротьбі шляхом вдосконалення процесу купівлі-продажу продукції чи послуг можливе з урахуванням
використання ефективних інструментів маркетингової комунікаційної політики. І хоча вважають, що
ринок біржових послуг займає передові позиції у використанні маркетингових комунікацій та співпраці
з різними структурами, проте, досить часто на біржах, та й у підприємницьких структурах, перевагу
віддають або класичним методам та формам ведення рекламної кампанії, або залученню
маркетологів для виконання тимчасової роботи на умовах віддаленого (дистанційного) доступу. Такий
підхід не дає можливості для детального вивчення ситуації на ринку, ефективного просування
продукції підприємства, реалізації новаторських ідей, відкриття нових ринків збуту тощо. Здатність
успішно реалізовувати стратегічні рішення, вміти позиціонувати себе на гідному рівні була й
залишається результатом застосування ефективних маркетингових комунікацій як у підприємницьких,
так і у біржових структурах. Однією із відмінних рис ведення маркетингової комунікаційної політики є
спрямованість на біржовий продукт чи продукцію підприємства, а також на споживача та надання йому
можливостей інвестиційної чи трейдерської діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Маркетинг є прерогативою всієї організаційної
структури підприємства, а не лише служби маркетингу. Проблемам розвитку та вдосконалення
комунікаційної політики підприємств, рекламного, стратегічного, комерційного, івент-маркетингу тощо
присвятили наукові праці багато визначних вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Р. Барнс [2],
Г. Васильєв, Є. Голубков [6], М. Томпсон [16], Х. Прінгл [16], С. Чанд, В. Божкова [4], В. Поляков,
О. Романов, Ф. Котлер [11], П. Вінкельман, І. Кратко [10] та інші. Так, визнаний фахівець в сфері
маркетингу Ф. Котлер на питання «Наскільки широко в США маркетинг використовується як філософія
управління, що пронизує всю організацію… ?» відповів «… порядку 10 %» [6]. Сучасні тенденції
маркетингової політики досліджені в роботах Є. Голубкова [6], Ф. Котлера [11], А. Войчака [5],
С. Близнюка [3], Л. Балабанової, М. Мескона [15], Ф. Джефкінс [8], Т. Дональдсона та інших. Специфіка
використання інтернет-маркетингу висвітлена в роботах В. Байкова, В. Висоцької, С. Ілляшенка [13],
П. Хейг [17], І. Литовченко [12] та ін. Проте, питання активізації ефективного впровадження
інструментів маркетингових комунікацій у біржову діяльність та підприємницькі структури залишається
актуальним на будь-якому етапі розвитку економіки через свою специфічність та необхідність
постійного розвитку й вдосконалення.
Постановка завдання. Метою наукових досліджень, викладених у статті, є обґрунтування
пропозицій щодо використання ефективних інструментів маркетингових комунікацій, які є актуальними
на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства. Для досягнення поставленої мети визначено завдання:
 обґрунтування актуальності залучення підприємницьких структур до біржової діяльності;
*
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 аналіз поточної ситуації на ринку маркетингових послуг у сфері біржової діяльності
підприємницьких структур;
 визначення альтернативних методів та інструментів ведення комунікаційної політики у біржовій
та підприємницькій діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Підприємництво, біржові операції та торгівля
тісно пов’язані між собою та доповнюють одне одного. Адже біржова діяльність є однією із форм ринку
товарів, які виробляє підприємство, і яка безпосередньо задіяна у процесі купівлі-продажу того чи
іншого виду активів. Зв’язок цих трьох складових показано на рис. 1.
Ринкова інфраструктура

Підприємницькі структури

Торгівля

Біржова діяльність

Рис. 1. Взаємозв’язок бізнес-напрямів, які забезпечують ефективний розвиток ринкової
інфраструктури
Джерело: розроблено автором

Актуальність залучення підприємницьких структур до біржової діяльності очевидна: біржа бере
під свій контроль прогнозування тенденцій та запобігання ризиків на ринку; веде аналіз ринкових,
валютних та цінових показників; здійснює контроль за виконанням підписаних контрактів та
домовленостей у відповідності до норм чинного законодавства тощо. Останнім часом активізувався
процес розміщення цінних паперів на світових фондових ринках підприємницькими структурами
України (як середнього, так і малого бізнесу). Такий стан справ стає вигідним й інвесторам, які
схиляються до високого ризику та вкладають кошти у розвиток українських підприємств, отримуючи
можливість збільшити свій капітал [7]. Такого роду біржово-підприємницька діяльність притаманна
альтернативним ринкам, таким як Франкфуртська фондова біржа (Frankfurter Wertpapier Burse) – Open
Market, Варшавська фондова біржа (Warsaw Stock Exchange) – New Connect, Гонконгівська фондова
біржа – Growth Enterprise Market (GEM), Лондонська фондова біржа (LSE) тощо. Українські
підприємства віддають перевагу Варшавській фондовій біржі, яка пропонує іноземним емітентам
вигідні умови залучення інвестицій, а саме: лояльне законодавство, відносно невисокі витрати для
розміщення та проста (порівняно з біржами інших країн) процедура виходу на біржу [9]. Така співпраця
сприяє підвищенню репутації та іміджу підприємства, конкурентоспроможності, залученню більшої
кількості клієнтів тощо. Зростає і роль маркетингових комунікацій, застосовуються класичні та
впроваджуються новітні інструменти маркетингу.
Аналіз поточної ситуації на ринку маркетингових послуг в сфері біржової діяльності
підприємницьких структур показав наступне: глобалізаційні процеси, конкуренція, послаблення впливу
класичних інструментів маркетингових комунікацій, перевага теоретичної підготовки фахівців у сфері
маркетингу перед практичною, низький платоспроможний рівень українського споживача, недостатньо
розроблена законодавча база з питань ведення маркетингової діяльності взагалі та рекламної
зокрема суттєво впливають на можливості ефективного ведення комунікаційної політики. Світ
змінився, змінилися умови та можливості маркетингової діяльності. Тепер система маркетингу
повинна стати більш гнучкою і динамічною [19].
Часи, коли просування того чи іншого виду продукції чи послуги цілком задовольняли традиційні
інструменти маркетингових комунікацій, відійшли у минуле: змінився споживач, його ставлення до
традиційної реклами (аналіз показує, що лише 20-40% потенційних клієнтів звертаються до реклами
при виборі товару [18] через її нав’язливість та надмірну насиченість), з’явилося нове поняття
«ринкова грамотність споживача», коли інформацію здобувають із незалежних джерел, Інтернетсайтів, все частіше звертаючи увагу на фідбек (від англ. feedback – зворотний зв’язок). Відповідно,
виробникам продукції доводиться перенести акцент на емоційну привабливість товару для
споживацької аудиторії.
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Природа маркетингових інструментів диверсифікована, динамічна, відкрита для інновацій та
змін. Проте повністю відмовлятися від традиційних форм ведення маркетингової політики не доцільно:
класична формула «4Р» залишається фундаментом, на підставі якого будується новий спектр
маркетингових послуг. Інноваційні методи комунікаційної політики сприяють виведенню будь-якої
підприємницької структури на новий вищий рівень й допомагають зазирнути у майбутнє. Саме служби
маркетингу повинні постійно тримати руку на пульсі подій та змін, щоб вчасно повернути ситуацію на
свою користь. Класичні та нові методи використання маркетингових комунікаційних інструментів
показано на рис. 2.
Класичні інструменти маркетингу
(за формулою «4Р»)

Новітні методи маркетингової
комунікаційної політики

1) продукт (product) – дизайн,
позиціонування, сервісне
обслуговування, асортимент тощо;
2) ціна (price) – від виробника, оптова,
вроздріб, система знижок, кредитна
система, тощо;
3) місце (place) – зручність,
транспортування, канали збуту,
складські приміщення тощо;
4) просування (promotion) –
реклама, особисті продажі,
стимулювання збуту, зв’язки з
громадськістю (Public Relations (PR),
прямий маркетинг, пропаганда

1) Інтернет-маркетинг;
2) Івент-маркетинг;
3) Холістичний (цілісний, інтегрований)
маркетинг;
4) Сторітеллінг (розповідання історій) –
інструмент, який надихає, мотивує, продає;
5) Трайвертайзинг (try – спробувати самому,
перш ніж купити);
6) Сенситивний маркетинг (впливає на всі
п’ять органів почуттів);
7) Ідентифікаційний маркетинг (заснований на
особливостях бренду);
8) Вхідний або залучаючий (inbound)
маркетинг – розсилка корисного й цікавого для
цільової аудиторії контенту за допомогою блогу
або e-mail

Рис.1. Традиційні та новітні інструменти маркетингових комунікацій
Джерело: складено автором на основі [3; 11; 13; 14]

Як бачимо, релевантною є та комунікаційна політика, яка при певних умовах, у певний час і у
певному місці приносить прибуток і виявляє свою конкурентоспроможність. Ефективність роботи
служби маркетингу визначається темпами економічного росту підприємницької структури. У сучасних
умовах рости менш ризиковано, ніж не рости [3]. Маркетинг сьогодення відкритий для нововведень та
спрямований на споживача й задоволення його потреб. Постійне удосконалення та модернізація
маркетингової політики комунікацій, впровадження різноманітних комунікаційних заходів, поява
інноваційних інструментів інформаційного впливу стають запорукою успіху просування товару на
ринку. Найважливішим моментом залишається визначення найбільш оптимальних моделей
маркетингових комунікацій та формування маркетингового інструментарію управління цими
комунікаціями для забезпечення ефективності процесів просування продукції.
Процес обміну інформацією з потенційним споживачем в комерційному середовищі є
прогресуючим та складним, внаслідок чого відбуваються постійні зміни форм та особливостей прояву
та впливу комунікації на них, що вимагає безперервної дослідницької уваги з боку вчених. Комунікація
в маркетингу піддається безперервним концептуальним трансформаціям, що веде лише до
ефективних результатів.
Маркетингова комунікаційна політика загалом розглядається як двобічний процес, у якому
передбачається певний вплив на цільові та інші аудиторії, а також одержання зворотної інформації
про реакцію цих аудиторій на здійснюваний підприємством вплив на них. Єдність обох цих складових
дають підставу розглядати комунікації в маркетингу як систему. Саме використання елементів
комплексу маркетингових комунікацій інтегровано, а також введення в роботу стратегій і програм
маркетингових комунікацій дає можливість підприємствам різного рівня покращувати як стан
ефективності управління комунікаційною політикою, так і загальний рівень ефективності.
Останнім часом маркетингова діяльність швидше орієнтована на залучення нових споживачів,
аніж на утримання вже існуючих. На відміну від форми маркетингу, зорієнтованого на продукт, що, як
правило, призначений для масової аудиторії споживачів, маркетинг споживача віддає перевагу не
масовості, а індивідуальності.
Проведений аналіз поточної ситуації на ринку маркетингових послуг дозволяє зробити низку
висновків:
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 часто діяльність підприємницької структури спрямована не на залучення споживача шляхом
задоволення його попиту, потреб та задоволення від придбання товару чи послуги, а на отримання
прибутку будь-якими шляхами;
 у сфері виробничої діяльності та надання послуг населенню робота служб маркетингу
здебільшого зводиться лише до надання реклами, не беручи до уваги креативність, застосування
програм лояльності клієнтів, високе сервісне обслуговування тощо;
 необґрунтоване хаотичне використання інструментів маркетингової комунікаційної політики;
зацикленість на стандартних традиційних методах та формах ведення маркетингової діяльності
викликає звичку та байдужість з боку споживача;
 у багатьох підприємницьких структурах основний акцент робиться на короткотермінову, а не
далеку перспективу, відсутнє знання власного споживача, кон’юнктури ринку тощо;
 іронічне й часто зневажливе ставлення до інновацій у результаті призводить до моральної
застарілості товару чи послуги, надмірне накопичення товару на складах, його нереалізованість тощо.
Висновок – йти в ногу з часом, залучати молодих фахівців з креативними свіжими ідеями та
баченням перспектив, ретельно аналізувати потреби споживацької аудиторії, не боятися змін, сміливо
впроваджувати новітні інструменти маркетингових комунікацій тощо.
Стосовно використання маркетингової політики у сфері біржової діяльності відзначимо, що
основне завдання бірж спрямоване на клієнта, на просування послуг тієї чи іншої біржі до споживача.
Проблему залучення нових клієнтів до участі у біржовій діяльності службам маркетингу доцільно
вирішувати шляхом детального вивчення кон’юнктури біржового ринку, а також моніторингу як самого
біржового продукту, так і пріоритетів клієнта з подальшою розробкою концепції стимулювання збуту та
формуванням попиту на новітні продукти. Одним із дієвих інструментів маркетингових комунікацій на
сьогоднішній день є маркетинг взаємодії та співпраці. При наданні біржових послуг слід враховувати
факт надзвичайної гнучкості та мобільності біржової діяльності й зосереджувати увагу на інвестиційні
механізми юридичних та фізичних осіб. Основними споживачами біржової і фінансової інформації є
професійні інвестори, оптовики, аналітичні і консультаційні служби, маркетингові служби та кінцеві
споживачі [1].
Біржова діяльність також знаходить свій прояв і у торговельному маркетингу (посередницькому)
в плані професійного виконання спеціалізованими суб’єктами ринку спеціальних функцій з метою
задоволення інформаційних, спекулятивних, страхових та інших потреб інвесторів.
На ефективність ведення комунікаційної політики у підприємницьких структурах взагалі та у
зв’язку з біржовою діяльністю зокрема впливає низка зовнішніх та внутрішніх факторів (табл. 1)
Таблиця 1
Фактори, що впливають на ефективне ведення комунікаційної політики
підприємницькими структурами в сучасних економічних умовах
№ з/п

Фактори

Характерні ознаки
Конкурентоспроможність
Мережа надійних постачальників

Мікросередовище
1.

Попит
Специфіка підприємства та продукту

Зовнішні

Інвестиційна привабливість
Урядові рішення, законодавча база

Макросередовище

Фінансові аспекти
Політична та економічна ситуації

Маркетингові
2.

Внутрішні

Здатність служб маркетингу адаптуватися до ринкових перемін
Компетентність фахівців служби маркетингу, креативність,
бачення перспектив
Впровадження новітніх комунікаційних інструментів
Застосування програм лояльності споживача
Конструктивна мотивація учасників комунікаційного процесу
Детальне вивчення кон’юнктури ринку, спрямованість на
споживача
Відкритість до інновацій

Організаційні

Стратегічні плани підприємницької структури
Позиціонування підприємства на ринку

Джерело: розроблено автором
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Урахування вищезазначених факторів, розумне використання їх у маркетинговій діяльності
сприятиме ефективному розвитку підприємницьких структур, дієвому залученню потенційного
споживача та інвестицій, виходу підприємства на міжнародний ринок при сприянні біржових
механізмів, підвищення фінансового стану підприємства, іміджу та репутації тощо. Підприємства, які
впроваджують інноваційні інструменти маркетингових комунікацій, можуть викликати зацікавленість до
своєї продукції, розширити попит, стати конкурентоспроможними на ринку.
Трансформація інструментарію маркетингових комунікацій на сучасному етапі виражається й у
здійсненні його виключно в комп’ютеризованому інформаційному просторі (що дозволяє встановити
більше зв’язків за коротший період часу). Як підкреслює Ф. І. Шарков, ІМК повинні за рахунок цього
забезпечувати все: від реклами до упаковки, від системи звернень до складання окремого слогана та
багато іншого [20].
Трансформації маркетингових інструментів безпосередньо пов’язані й з пошуковою
оптимізацією: якщо потенційний клієнт шукає аналогічний товар чи послугу, дуже важливо, щоб дане
підприємство чи компанія були серед запропонованих пошуковими системами варіантів.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, за результатами проведеного
дослідження можна зробити наступні висновки.
1. Актуальність залучення підприємницьких структур до біржової діяльності безсумнівна, адже
відповідає сучасним тенденціям розвитку світової економіки.
2. Незважаючи на зростання ролі маркетингу на сучасному етапі, розширення мережі
спеціальностей, які готують фахівців сфери маркетингу, розвиток та застосування інструментів
маркетингових комунікацій взагалі та у біржовій діяльності зокрема потребує особливої уваги як з боку
науковців, так і практикуючих фахівців. Лише інтегрована співпраця теоретиків та практиків сприятиме
росту ефективності впровадження інновацій на ринку маркетингових послуг. Для покращення ситуації
в сфері надання біржових послуг та появі новітніх й конкурентних біржових продуктів доцільним буде
застосування фахівцями-маркетологами нових комунікаційних інструментів при досліджені
кон’юнктури біржі. Серед них слід виділити холістичний підхід, широке застосування Інтернетмаркетингу зі всією його специфікою, залучаючого (inbound) маркетингу, маркетингу співпраці та
взаємодії.
3. З метою забезпечення ефективного просування товарів та послуг на існуючих та нових
вітчизняних й зарубіжних ринках слід приділяти особливу увагу трансформації комплексу
маркетингових комунікацій на інноваційних засадах з урахуванням технологій, які відповідають
реаліям певного часу.
Результати даного дослідження можуть бути використані в практичній діяльності
підприємницьких структур в частині співпраці з біржами та впровадження новітнього інструментарію
комунікаційної діяльності, а також покладені в основу подальших досліджень щодо визначення
альтернативних методів та інструментів ведення комунікаційної політики у біржовій та підприємницькій
діяльності.
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MODERN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT
OF AGRARIAN INSURANCE IN UKRAINE
Постановка проблеми. Об’єктивною реальністю сьогодення слід визнати необхідність
осучаснення соціально-економічної та фінансової інфраструктури сільських територій, невід’ємним
елементом якої виступає аграрне страхування. Процес виробництва сільськогосподарської продукції
перебуває під впливом найрізноманітніших небезпек, насамперед це стосується природнокліматичних, антропогенних і значною мірою екологічних ризиків. Тому, використання механізму
страхування є цілковито виправданим заходом протидії прояву небажаних подій, розподілених у
просторі і часі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні підходи до
функціонування ринку аграрного страхування відображено у працях вітчизняних та зарубіжних вчених:
Дж. Грабер [11], О. Козьменко [7], Л. Нечипорук [3], В. Плиса [4], М. Солана [13], О. Слободянюк [12],
В. Фурман [9]. У зазначених дослідження йдеться про необхідність забезпечення бажаної траєкторії
трансформацій процесу розвитку сільськогосподарського страхування. На необхідності розробки
дорожньої карти розвитку аграрного страхування акцентував увагу Ю. Лупенко [2]. Л. Тулуш
наголошує на потребі розбудови дієвої системи агрострахування в Україні у рамках приватнодержавного партнерства [8]. Ю. Алексерова запропонувала використовувати модель суспільного
взаємного страхування в аграрній сфері [1]. Питання щодо поступового збалансування нормативноправового, інституціонального та фінансово-економічного забезпечення висвітлено у працях [10, 11,
13]. Водночас, зазначені вчені не достатньо приділяли увагу питанням стратегії розвитку страхового
ринку, особливо, що стосується страхування сільськогосподарської продукції. Саме це і зумовило
необхідність проведення даного дослідження.
Постановка завдання. Актуалізація проблеми дієвого функціонування ринку аграрного
страхування в Україні зумовила необхідність вирішення стратегічних і тактичних завдань,
спрямованих на посилення страхового захисту виробників сільськогосподарської продукції.
Метою даного дослідження є обґрунтування сучасних підходів до розвитку аграрного
страхування та формування пропозицій щодо їх реалізації в інтересах всіх учасників страхового
процесу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виявлення сучасних тенденцій розвитку
аграрного страхування в Україні дозволяє стверджувати про значний невикористаний потенціал його
розвитку. Адже, показник питомої ваги застрахованих площ у структурі посівних площ становив: у
2012 р. – 2,6 %; у 2013 р. – 3,1 %; у 2014 р. – 2,7 %; у 2015 р. – 2,6 % та у 2016 р. – 2,5 % [6]. Водночас,
зазначений показник у 2016 р. в США перебував на рівні 88 %, Китаї – 43 %, Канаді – 72 %, Іспанії –
78 % та Греції – 100 % [11].
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Представленні дані свідчать про усвідомлення світовою спільнотою необхідності використання
можливостей страхування у протидії сільськогосподарським ризикам. Погоджуємося з думкою
академіка
Ю. Лупенка
про
доцільність
створення
дорожньої
карти
реформування
сільськогосподарського страхування, яка передбачала б вжиття таких заходів: сформувати якісну
систему страхового захисту сільськогосподарських товаровиробників із розширенням їх
інституціональних складових; відновити дію державної програми часткової компенсації страхових
премій для сільськогосподарських товаровиробників; вдосконалити вимоги до вступу страховиків до
профільних асоціацій; запровадити андерайтинг, врегулювання збитків і перестрахування по всіх
стандартних програмах з державною підтримкою; покращити гарантійний механізм виконання
страховиками зобов’язань перед сільськогосподарськими товаровиробниками [2, с. 32]. Вважаємо, що
системна реалізація основних положень дорожньої карти потребує розробки і реалізації стратегічних і
тактичних заходів, орієнтованих на поступальний розвиток страхових відносин в аграрній сфері
У теорії та практиці страхових відносин можна виокремити дві ключові стратегії “Інерційний
посткризовий розвиток страхового ринку” та “Модернізація страхового ринку”. Перший варіант
стратегії передбачає поступовий розвиток страхових відносин, забезпечуючи баланс економічних
інтересів суб’єктів ринку. Представниками даного наукового підходу є: Л. Нечипорук [3], О. Козьменко
[7] та В. Фурман [9]. Другий сценарій передбачає кардинальну зміну пріоритетів, формування коаліцій
прихильників глибокої модернізації інституціональних механізмів, які відповідають за якість страхової
системи та державного регулювання нею [4, с. 93].
Стратегічні орієнтири інституціональної модернізації страхового ринку передбачають
виокремлення двох груп взаємопов’язаних заходів (відтворення сприятливого страхового середовища
в аграрній сфері та взаємодію держаних і недержавних інституцій), спрямованих на досягнення
поступової реалізації існуючого потенціалу розвитку ринку аграрного страхування (рис. 1).
Відтворення сприятливого страхового
середовища в аграрній сфері

Забезпечення толерантності
і транспарентності страхових відносин
в аграрній сфері

Здійснення страховиками диверсифікації
послуг відповідно до потреб потенційних
страхувальників

Формування сучасної інфраструктури захисту
прав споживачів страхових послуг

Створення інституту брокерських послуг на
ринку аграрного страхування

Відтворення актуарної збалансованості між основними учасниками страхового ринку

Започаткування діяльності Агентства з аграрного страхування
при Міністерстві аграрної політики та продовольства України
Формування національної аналітичної мережі
моніторингу надзвичайних подій у сільському
господарстві

Розбудова організаційної мережі страхових
компаній у сфері
аграрного страхування

Участь держави у здійсненні відшкодування
збитків страхувальникам

Реалізація стратегії співпраці між урядовими,
неурядовими та комерційними структурами

Взаємодія держаних і недержавних інституцій
страхового ринку

Рис. 1. Стратегічні орієнтири інституціональної модернізації
ринку аграрного страхування
Джерело: власні дослідження

В основі інституціалізації страхового ринку необхідно застосовувати систему цінностей
(морально-етичного та соціально-економічного характеру), дотримання яких дозволить максимально
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використовувати страхування у протидії сільськогосподарським ризикам. За умов розширення
інформаційних і комунікаційних можливостей актуалізується питання забезпечення транспарентності
страхового ринку. Взагалі поняття транспарентності пов’язується з рівнем відкритості компанії, яка
досягається шляхом розкриття інформації про структуру організації, її ризик-менеджмент та
результати [12, с. 51]. Потенційним страхувальникам транспарентність страховика необхідна для
отримання об’єктивної, неупередженої та своєчасної інформації про якість надання страхового
обслуговування і стан виконання взятих зобов’язань за договорами аграрного страхування.
Водночас, питання транспарентності зумовлює інтерес не лише для потенційних
страхувальників, а й страхових компаній. Це пов’язано з тим, що страховики, надаючи послуги зі
страхування сільськогосподарських ризиків, наражаються на певну асиметрію інформації, що
спричиняє появу морального ризику (Moral hazard). Небезпека для компаній від настання зазначеного
ризику пов’язана з діями страхувальників, які змінюють виробничу діяльність вже після укладання
страхового договору, тим самим свідомо провокують настання страхових подій. Відтак, подолання
страховиком асиметрії інформації можливо завдяки диверсифікації послуг на ринку аграрного
страхування.
Донині вітчизняні страхові компанії у переважній більшості використовують виключно класичні
страхові продукти (страхування від одного ризику або комбіноване страхування), які не спроможні
задовольнити повноцінний попит страхувальників у захисті їх майнових інтересів. Світовий досвід
(наприклад, США, Канади, Іспанії та інших країн) засвідчує, що ефективна взаємодія між суб’єктами
ринку аграрного страхування можлива за умов використання різноманітних страхових програм,
орієнтованих на покриття сільськогосподарських ризиків. Диверсифікацію страхових послуг варто
здійснювати за трьома напрямами: об’єктами, видами та підгалузями страхування.
Отже, вищезазначені напрями доцільно розглядати як невід’ємний елемент стратегії
інституціональної модернізації ринку аграрного страхування. Від рівня збалансованості пропозицій
страхових послуг за ціною, лімітом відповідальності та умовами виплат страхових відшкодувань
багато в чому залежить формування попиту товаровиробників на аграрне страхування.
Процес інституціоналізації страхових відносин має спрямовуватися на формування сучасної
інфраструктури захисту інтересів страхувальників. Потреба у дослідженні даного питання зумовлена
певною недосконалістю взаємодії суб’єктів аграрного страхування, а саме: відсутністю своєчасної та
достовірної інформації про переваги та недоліки страхових продуктів; недобросовісною рекламою
страховиків; невикористанням наявних механізмів досудового врегулювання конфліктних ситуацій;
недостатністю в органах державної влади (Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Нацкомфінпослуг тощо) достатніх інституціональних повноважень щодо впливу на порушників
(страхові компанії) прав споживачів страхових послуг тощо.
Однією з ключових умов здійснення інституціональної модернізації слід вважати забезпечення
актуарної збалансованості між учасниками ринку аграрного страхування. Адже завдяки досягненню
цінового паритету на страхові послуги вирішуються два ключових завдання: 1) потенційні
страхувальники підтверджують платоспроможну готовність здійснювати трансфер (передачу) ризиків
на страхування; 2) страхові компанії вирішують питання синхронізації страхового портфелю шляхом
визначення оптимального співвідношення між рівнем ризику та очікуваним доходом від страхової
діяльності.
Процес модернізації страхового ринку передбачає консолідацію дій державних і недержавних
інституцій, спрямованих на створення та функціонування сприятливого для його учасників страхового
середовища в аграрній сфері. Роль держави у даному процесі варто розглядати з позиції формування
мотиваційних стимулів подальшого розвитку страхових відносин, обмеження монополізму та сприяння
конкуренції на ринку аграрного страхування.
У світовій практиці найбільш поширеним механізмом взаємодії зазначених інституцій виступає
модель державно-приватного партнерства (PPP – Public- Private Partnership). Процес участі держави
(та або муніципальних органів влади) у розподілі ризиків і відповідальності може здійснюватися,
використовуючи такі механізми: а) субсидування страхових премій; страхових виплат та
перестрахування; б) фінансування розробки страхових продуктів, а також освітніх та інформаційних
заходів; навчання, сертифікація та оплата послуг експертів з урегулювання збитків; в) компенсації
адміністративних витрат страховим компаніям [13]. В Україні у переважній більшості
використовується лише єдиний з перелічених механізмів державної підтримки – це субсидування
страхових премій [5].
Логіка дій суб’єктів партнерських відносин за умов субсидування премій полягає у наступному.
Держава через механізм субсидування частини вартості страхових послуг приймає участь у
стабілізації доходів аграріїв на випадок настання страхових подій, тим самим забезпечуючи достатній
рівень страхового захисту. Наявність додаткового фінансового ресурсу стимулює страхові компанії до
укладання відповідних договорів, тим самим створюючи умови для акумуляції платежів та
формування технічних резервів заради гарантування відшкодувань, передбачених угодами аграрного
страхування.
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В іноземній літературі акцентується увага на тому, що успіх інтенсивного зростання сегменту
страхування сільськогосподарської продукції залежить насамперед від узгодженості законодавства в
галузі сільського господарства та від здатності страхових компаній пропонувати якісну продукцію і
розглядати клієнтів як спільних ділових партнерів у страховому процесі [10]. Ефект від використання
субсидій для страхових потреб товаровиробників відображається в переважній більшості у їхній
відмові від самострахування і наданні переваги класичному страхуванню, тобто спільній
відповідальності за ймовірність виникнення сільськогосподарських ризиків [14].
У зв’язку з посиленням децентралізації в Україні з’являються нові можливості участі державних
органів влади (об’єднаних територіальних громад) у ресурсному забезпеченні процесу
функціонування державно-приватного партнерства. Спроможність раціонально поєднувати ресурси
всіх учасників страхового процесу потребує наявність доступних механізмів партнерства між
державою та страховим бізнесом. Джерела, форми та отримувачі державної підтримки страхування
сільськогосподарської продукції відображені на рис. 2.

Форми державної підтримки
страхування с.-г. продукції

Одержувачі
державної підтримки
страхування
с.-г. продукції

Субсидування страхових премій
Місцеві
бюджети

Страхувальники

виплати

Страхувальники

Місцеві
бюджети
Субсидування страхових виплат
Об’єднанні
територіальні
громади

Страховики
Страховики
послуги

Фінансування розробки страхових
продуктів
Державний
бюджет

виплати

Страховики

Державний
бюджет

платежі

Джерела формування
державної підтримки
страхування
с.-г. продукції

Навчання, сертифікація
та оплата послуг експертів
з урегулювання збитків

Страхувальники

Забезпечення функціонування ринку аграрного страхування
на засадах державно-приватного партнерства

Рис. 2. Джерела, форми та одержувачі державної підтримки страхування
сільськогосподарської продукції
Джерело: власні дослідження
Надходження платежів від страхувальників та субсидій (у разі наявності державної підтримки)
страховим компаніям стимулює їхню діяльність до впровадження інноваційних страхових технологій
(розробка нових та удосконалення існуючих продуктів, посилення комунікаційних зв’язків із
громадськістю, оптимізація бізнес-процесів страховика тощо), підвищенню якості страхового
обслуговування, гарантування надійності і безпечності страхової діяльності у середньостроковій та
довгостроковій перспективі. Для потенційних страхувальників наявність державної підтримки – це
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передусім доступність до страхових послуг і розширення можливостей захисту майнових інтересів під
час виробництва сільськогосподарської продукції.
Важливим етапом розвитку вітчизняного ринку аграрного страхування має стати зростання
соціальної відповідальності його учасників. Страхові відносин в аграрній сфері слід розглядати
інтегрованим елементом у загально економічний простір. Потреба у формуванні системи соціальної
відповідальності суб’єктів страхового ринку зумовлена необхідністю дотримання ними моральноетичних норм поведінки, поступового формування феномену страхової культури та відстоювання
загально ціннісних підходів щодо участі у страховому процесі (рис. 3). Використання у професійній
діяльності учасниками страхового ринку базисних установок соціальної відповідальності сприятиме
зростанню взаємодовіри та відтворенню сприятливого страхового середовища в аграрній сфері.
Ключові положення
морально-етичних норм поведінки
Дотримання чеснот: порядності, вимогливості до себе та партнерів, виконання взятих
зобов’язань, використання ділової етики спілкування

С
Т
Р
А
Х
О
В
И
К
И

Надання широкого спектру страхових
послуг, дотримуючись стратегії “цінаякість” страхового обслуговування

Максимальне сприяння ідентифікації
і оцінюванню ймовірності настання
страхових подій

Формування політики актуарної
збалансованості на страховому ринку

Адекватна оплата послуг за ризики,
передані на страхування

Раціональне поєднання морально-етичних і соціально-економічних потреб
та інтересів між суб’єктами аграрного страхування
Формування страхової культури
учасників ринку аграрного страхування
Відтворення системи цінностей на страховому ринку, забезпечення довіри,
взаємоповаги, толерантності всіх суб’єктів, задіяних у страховому процесі
надання

Усвідомлення
ролі
та
значення
страхування у протидії с.-г. ризикам

Використання маркетингових
інструментів
на
страховому
ринку
(реклама, PR, стимулювання збуту,
мерчандайзинг, позиціонування тощо)

Підвищення інформаційно-освітньої та
комунікаційної обізнаності щодо послуг,
спроможних забезпечити оптимальний
варіант страхового захисту

Удосконалення
страхових послуг

сервісу

С
Т
Р
А
Х
У
В
А
Л
Ь
Н
И
К
И

Забезпечення швидкого, прозорого та об’єктивного урегулювання страхових випадків
Відстоювання ціннісних орієнтирів, що об’єднують
учасників ринку аграрного страхування
Доброчесність та гуманне ставлення до партнерів на страховому ринку
Спроможність враховувати та забезпечувати спільність страхових інтересів
Консолідованість у питаннях розподілу ризиків та відповідальності за наслідки їх
впливу на об’єкти страхування

Рис. 3. Базові установки соціальної відповідальності
для учасників ринку аграрного страхування
Джерело: власні дослідження

Соціальну відповідальність учасників ринку аграрного страхування варто інтерпретувати у
вигляді складної багаторівневої категорії. Послідовність економічних відносин на страховому ринку
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дає підстави виокремити три рівня соціальної відповідальності. Перший рівень зумовлений
прийняттям рішення про підприємницьку діяльність в аграрній сфері, товаровиробники визначаються з
доступними інструментами мінімізації ймовірних сільськогосподарських ризиків (самострахування,
мікрострахування, страхування). Другий рівень пов’язаний з наданням страховими компаніями
відповідного сервісу обслуговування ризиків, що приймаються на страхування з подальшою
передачею їх часток у перестрахування (у разі виникнення такої необхідності). Третій рівень
зумовлений процесом відшкодування збитків страхувальникам страховими компаніями за умов,
передбачених діючими договорами аграрного страхування.
Висновки з проведеного дослідження. Узагальнення результатів проведеного дослідження
свідчить про необхідність впровадження системних та послідовних підходів до розвитку аграрного
страхування в Україні. Практична реалізація зазначених підходів має забезпечити процес формування
сприятливого страхового середовища в аграрній сфері на засадах соціальної відповідальності
учасників ринків їх інституціональної спроможності та актуарної збалансованості. Завдяки
цілеспрямованій та узгодженій професійній діяльності стейкхолдрів страхового ринку посилюється
страховий захист виробників сільськогосподарської продукції, а відтак зміцнюється фінансовоекономічна база страхових компаній.
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STATE REGULATION AND FINANCIAL SUPPORT OF
AGRICULTURAL ENTERPRISES INNOVATIVE DEVELOPMENT
Постановка проблеми. Аграрна галузь стала не тільки локомотивом національної економіки, а
безперечно є драйвером економічного прогресу в Україні, є однією з найперспективніших галузей
економіки України, але для свого успішного розвитку потребує зваженої і збалансованої державної
фінансової політики та державної підтримки.
Конкурентоспроможність національної економіки можлива лише за умови формування нової
парадигми економічного розвитку, що ґрунтується на інноваціях. Сучасним вектором економічного
зростання є активізація інноваційних процесів, в тому числі інноваційний розвиток
сільськогосподарських підприємств.
Скорочення державних фінансових можливостей та зменшення джерел і обсягів власних
фінансових ресурсів актуалізують питання фінансового забезпечення діяльності та розвитку
сільськогосподарських підприємств. Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств
уможливлюється наявністю дієвої системи їх фінансування. Формування та функціонування такої
системи передбачає активну участь держави у процесах регулювання та підтримки фінансового
забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств.
Головною метою дослідження є виявлення основних складових державної політики фінансової
підтримки інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств та розробка основних напрямів
державного регулювання фінансового забезпечення їх інноваційного розвитку .
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблематики державної підтримки
сільськогосподарських підприємств приділено багато уваги вченими. В своїх наукових працях вони
доводять необхідність та доцільність регулювання та фінансової підтримки діяльності
сільськогосподарських підприємств з боку держави. Так, наукові дослідження І. Зеліско [10] присвячені
напрямам державного регулювання та механізму підтримки фінансового забезпечення
сільськогосподарських підприємств. П. Макаренко [4] у своїх наукових розвідках концентрує увагу на
цінових аспектах державної підтримки аграрної галузі. Наукові праці Г. Павлової [5] присвячені
механізму управління інноваційним розвитком аграрного сектора. Ю. Сусіденко та Т. Сіташ [9]
досліджують імплементацію європейського досвіду інноваційного розвитку для українських
підприємств. Незважаючи на активні дослідження визначеної проблематики, доцільним є
обґрунтування вимог сьогодення щодо трансформації шляхів і методів державного регулювання та
фінансової підтримки інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств.
В наукових дослідженнях вчених не отримали належного висвітлення питання гармонізації
державної фінансової підтримки інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств у
відповідності до світових глобальних фінансових тенденцій. Поглибленого дослідження потребують
питання державного регулювання та фінансового забезпечення інноваційного розвитку
сільськогосподарських підприємств в контексті глобальних фінансових трансформацій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Посилення процесів глобалізації та загострення
проблем забезпеченості продовольчою продукцією населення світу потребують розвитку вітчизняної
аграрної галузі на якісно новій інноваційній платформі. Україна посіла 50 місце у глобальному
рейтингу інноваційності Global Innovation Index у 2017 р., причому за окремими компонентами індексу
(«інноваційні зв’язки», «засвоєння технологій», «креативні товари і послуги», «вплив знань»)
український бізнес перебуває на дуже низьких позиціях [3]. За даними Всесвітнього економічного
*
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форуму, Україна протягом 2012–2017 років посіла 85 місце за Індексом глобальної
конкурентоспроможності, що свідчить про погіршення рейтингу країни в порівнянні з 73 місцем у 2012–
2013 рр. [7]. Така негативна тенденція щодо конкурентоспроможності національної економіки та її
інноваційності торкається багатьох галузей і демонструє надзвичайну важливість розв’язання цього
питання для аграрної галузі, яка має значний потенціал зовнішньо-економічної діяльності та
інтегрується у світовий ринок.
Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств уможливлюється наявністю високого
рівня розвитку науки та освіти в країні, впровадженням у сільськогосподарське виробництво сучасних
досягнень науково-технічного прогресу, новітніх технологій та результатів науково-дослідних робіт
світового рівня. Щодо застосування інновацій в аграрній сфері, зазначається, що «…основу
подальшого розвитку аграрного сектора економіки в даний час складають науково-технічний прогрес,
застосування передових технологій у поєднанні з сукупністю організаційно-економічних заходів.
Особливу актуальність має формування нового технологічного укладу, основа якого – інновації, що
базуються на використанні електроніки, робототехніки, обчислювальної техніки, телекомунікацій,
генної інженерії тощо, тому на перше місце виходять питання поширення інновацій в
агроекономіці» [5].
Реалізація інноваційного вектору діяльності сільськогосподарських підприємств можлива лише
за активної участі та підтримки держави, яка повинна створювати умови, що дозволяють всім
суб’єктам ринку інновацій розробляти їх, просувати і впроваджувати у виробництво. Держава також є
основним суб’єктом, який може забезпечити сприятливі правові, інституційні умови інноваційного
розвитку сільськогосподарських підприємств та стимулювання інновацій. Держава може виступати як
суб’єкт господарювання і організатор централізованих капітальних вкладень в інноваційну діяльність.
Також держава повинна стимулювати та формувати попит на інноваційну продукцію, виконувати
функції її замовника.
Завдання держави – підвищити рівень інноваційної активності підприємств, що дасть
можливість сільськогосподарським підприємствам стабілізувати прискорений процес оновлення
виробництва, ефективно використовувати внутрішні та залучені зовнішні інвестиції на інноваційну
діяльність. Таким чином, державне регулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку
сільськогосподарських підприємств – це сукупність методів, інструментів та важелів, що сприятимуть
стимулюванню та зацікавленості сільськогосподарських підприємств в інноваційній діяльності.
Попередньо з’ясувавши форми державного фінансування, наголосимо, що державна підтримка
інноваційних проектів має виявляти тенденцію до зниження частки прямих методів стимулювання –
безповоротного (фінансування, співфінансування інвестиційних проектів, здешевлення кредитів) і
поворотних бюджетних фінансувань (пільгового кредитування, цільових програм, укладання
контрактів з інноваційними компаніями на розробку нової продукції) та відповідного збільшення
питомої ваги непрямих методів регулювання – кредитних, податкових, амортизаційних, митних
важелів.
Система державного стимулювання інноваційних процесів в Україні має містити прямі і непрямі
методи. До прямих методів, поширених у розвинених країнах, які можна використовувати в Україні,
належать державні замовлення, цільові субсидії, пільги і гарантії за кредитами, гранти. Держава
ініціює початковий попит на інноваційний продукт за рахунок – замовлення перших його партій,
формуючи позитивні очікування потенційних покупців щодо споживчих властивостей і перспектив
реалізації даного продукту. Проілюструємо заходи державної фінансової підтримки реалізації
інноваційних проектів (рис. 1).
Проте, державна підтримка аграрної галузі концентрується навколо таких напрямів: розробка та
реалізація різноманітних програм розвитку сільського господарства; підтримка сільськогосподарських
підприємств шляхом дотацій, субсидій і субвенцій; надання сільськогосподарським підприємствам
кредитів і позик на пільгових умовах; страхування сільськогосподарської діяльності; розвиток
зернового виробництва [1].
В Україні не сформована загальнодержавна стратегія інноваційного розвитку та розроблена
міжнародними експертами «Цифрова адженда 2020» поки ще нереалізована. Про низьку інноваційну
активність підприємств свідчать показники обсягів реалізованої інноваційної продукції в Україні. За
рівнем технологічності українська промисловість на третину відстає від показників ЄС, за часткою хайтек продукції в експорті – у 4-8 разів, за енергоефективністю – у десятеро. Завдяки введенню нових
технологій приріст ВВП становить 0,7% проти 60-90% у розвинених країнах. За дослідженнями, що
проводилися в рамках Державної програми прогнозування науково-технічного та інноваційного
розвитку, було зазначено, що науковий потенціал аграрної науки України, за наявності необхідних
інвестицій, дає можливість вийти на світовий рівень у таких галузях науки і технологій, як селекція
рослин і тварин, новітні біотехнології, збереження довкілля тощо [2].
До основних проблем державної підтримки сільського господарства в Україні відносять:
відсутність довіри до держави у цій сфері з боку сільгоспвиробників; недостатній рівень впливу заходів
бюджетної підтримки на розвиток вітчизняного сільського господарства [6].
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Рис. 1. Складові системи державної фінансової підтримки реалізації інноваційних
проектів
Джерело: авторська розробка

Державне регулювання та підтримка фінансового забезпечення сільськогосподарських
підприємств повинна враховувати наступні напрямки:
 активне стимулювання інтеграційних процесів, об’єднання та кооперації капіталів, пільгове
залучення грошових коштів для інвестування аграрного виробництва;
 здійснення ефективної антимонопольної політики регулювання цін на продукцію природних
монополій та регулювання пропорцій внутрішнього і міжгалузевого обміну;
 -здійснення протекціоністської політики держави з метою захисту вітчизняних
товаровиробників від нерівної конкуренції імпортних товарів на вітчизняному ринку;
 -гарантування широкого державного замовлення на найважливіші види сільськогосподарської
продукції з гарантованими високими цінами на них;
 -гарантування сільськогосподарських підприємств доступними кредитами, інвестиціями з
урахуванням специфіки сільськогосподарського виробництва [10].
Держава має потенційну можливість підтримувати сільськогосподарські підприємства через
наступні механізми: компенсація банківських відсотків, підтримка на поворотній основі (бюджетні
кредити), державні гарантії, підтримка за напрямами, підтримка в рамках державно-приватного
партнерства, підтримка за рахунок міжнародних коштів. Компенсації банківських відсотків підлягають
відсотки по кредитах банків, у тому числі іноземних, МФК, ЄБРР, нерезидентів, що отримують кошти
від облігацій на міжнародних ринках, лізингових платежів. Компенсація здійснюється у розмірі
подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування відсотків для кредитів у національній валюті і 7%
(але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами) для кредитів в іноземній валюті. На
2018 р. загальна сума держпідтримки АПК складатиме 6,3 млрд грн: 4 млрд грн – розвиток
тваринництва, 1 млрд грн – фермерство, 1 млрд грн – компенсація вартості придбаної с.-г. техніки
вітчизняного виробництва, 300 млн грн – садівництво, 117,9 млн грн інші інструменти підтримки [8].
Існування проблеми фінансування інноваційної діяльності пов’язана з тим, що внутрішні
інвестори не мають відповідних стимулів щодо інвестування у розвиток інноваційної діяльності, а
іноземні інвестори не мають гарантій та захищеності фінансових вкладень. Не задовольняє існуючі
фінансові потреби інноваційного розвитку підприємств і бюджетне фінансування. Тому для більшості
вітчизняних підприємств головним джерелом фінансування інновацій є власні фінансові ресурси.
До фінансової складової механізму забезпечення інноваційної діяльності входять такі основні
елементи, як державне фінансування, банківське та комерційне кредитування, зовнішнє інвестування,
зокрема венчурне, та самофінансування, яке передбачає використання підприємствами власних
коштів. Така структура цього механізму дозволяє мобілізувати всі наявні джерела фінансових ресурсів
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і спрямувати їх на створення умов для ефективної інноваційної діяльності та підвищення рівня
конкурентоспроможності підприємств [5].
Застосовуючи досвід країн ЄС, Україні потрібно здійснити комплекс наступних заходів:
здійснення ефективної державної інноваційної політики, погоджуючи темпи і пропорції розвитку науки,
технологій і виробництва; удосконалення механізму захисту прав інтелектуальної власності та
процедур патентного захисту інновацій; забезпечення сприятливого клімату для створення власних
наукомістких виробництв повного циклу шляхом використання різних форм державної підтримки;
розвиток інноваційної інфраструктури шляхом покращення системи інформаційного забезпечення
інноваційної діяльності, сертифікації і впровадження розробок, підготовки і перепідготовки кадрів;
забезпечення комерціалізації наукових результатів шляхом формування основ для ефективного
партнерства державного та підприємницького секторів в інноваційній сфері [9].
Реалізація напрямів розвитку інноваційної діяльності в Україні дасть змогу підвищити рівень
інноваційної активності підприємств, стабілізувати прискорений процес оновлення виробництва,
ефективно використовувати внутрішні та залучені зовнішні інвестиції на інноваційну діяльність. Таким
чином,
державне
регулювання
фінансового
забезпечення
інноваційного
розвитку
сільськогосподарських підприємств – це сукупність методів, інструментів та важелів пільгового
фінансування сільськогосподарських підприємств, які впроваджують інновації, що сприятиме
стимулюванню та зацікавленості в інноваційній діяльності.
Висновки
з
проведеного
дослідження.
Розвиток
інноваційної
діяльності
сільськогосподарських підприємств можливий лише за підтримки держави, яка повинна створювати
умови, що дозволяють всім суб’єктам ринку інновацій розробляти їх, просувати і впроваджувати у
виробництво. Реформування аграрної галузі України, євроінтеграційний поступ сільськогосподарських
підприємств потребують відповідної інноваційної платформи, яку має вирізняти системний науковий
підхід, що ґрунтується на світовому досвіді та спрямований на підвищення ефективності
відтворювальних процесів в галузі.
Державне регулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських
підприємств повинно здійснюватися шляхом зменшення прямих методів стимулювання, як
безповоротних (фінансування, інноваційних проектів, здешевлення кредитів), так і поворотних
бюджетних фінансувань (пільгового кредитування, цільових програм, укладання контрактів з
інноваційними фірмами на розробку нової продукції) та відповідного збільшення непрямих методів
регулювання – кредитних, податкових, амортизаційних.
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PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF COMPUTERIZATION
OF BANKS AUDIT IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY
Постановка проблеми. Інформатизація, яка стала атрибутом і важливою умовою сучасного
суспільства, активно позначається на всіх сферах життя людини, особливо її фінансово-господарській
діяльності. При цьому немає розмежування її вагомості для конкретної фізичної чи юридичної особи. В
обох випадках інформатизація однаково значуща. Інша справа – окреслення її обсягів і можливостей
використання. В Україні в останні роки цьому питанню почали приділяти значно більше уваги.
Причиною цього є той факт, що саме використання сучасних інформатизаційних інструментів і важелів
є найбільш вигідним способом оптимізації усіх процесів, які відбуваються в національній економіці
загалом і її мікроекономічних складових (суб’єктах господарювання від фізичних осіб-підприємців до
величезних корпорацій).
На державному рівні даний напрям в галузі аудиту розвинуто через прийняття й уточнення
відповідних нормативно-правових актів, в тому числі Закону України №2258-VIII від 21.12.2017 р. «Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (чинний з 01.10.2018 р.) та стандартів аудиту (за
рішенням АПУ з 1.06.2017 р. слід керуватися Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) видання 2015 року). Попри те, що в
Законі комп’ютеризації аудиту практично не приділяється уваги, в ньому прописано засади його

116

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА – 7-8’2018 [76]
Науково-виробничий журнал

виконання відповідними суб’єктами з використанням міжнародних стандартів. У їх складі є окремий
стандарт (МСА 401), який регламентує засади здійснення аудиту в умовах комп’ютеризації.
Основними перешкодами на шляху до комп’ютеризації аудиту та ефективного використання
інноваційного інформатизаційного інструментарію є стан технічної і програмної складових. Саме вони
визначають усі подальші перспективи застосування сучасних інформаційних технологій опрацювання
інформації в тому чи іншому функціональному процесі. Не є винятком процес проведення аудиту в
сфері банківської діяльності. На тлі зростання вимог до якості аудиту й прийняття відповідних
урядових рішень, в тому числі з питань дотримання міжнародних стандартів в цій галузі,
актуалізуються дослідження з теорії та практики його проведення в умовах комп’ютеризації саме щодо
операцій, здійснюваних банками. Аудит в комп’ютерному середовищі в сучасних умовах може
розглядатися як самостійний вид контролю, або як частина загальної системи аудиторського контролю
банківської діяльності та її результатів (в т.ч. здійснюваної з метою підтвердження звітності). Проте в
обох випадках він належить до групи наукових досліджень, завданням яких є забезпечення високої
якості та достовірності аудиторських висновків. На практиці це вимагає його стандартизації,
узагальнення теоретико-організаційних засад, розробки методики з врахуванням низки специфічних
умов здійснення. З точки зору наукових пошукувань ці питання є достатньо складними завданнями
дослідження, актуальність яких з року в рік зростає. Пов’язане це не лише з фактом активного
використання комп’ютерних технологій в банківській діяльності, а й з потребою в здійсненні
аналітичних оцінок її результатів в процесі проведення аудиту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зростання інтересу до проблематики аудиту в
комп’ютерному середовищі простежується за низкою наукових праць різних авторів. Зокрема ці
питання були предметом досліджень українських вчених Вериги Ю.А. [1], Дойчевої К.С. [8],
Завгороднього В.П. [2], Маркової Т.Д. [8], Івахненкова С.В. [4], Лісіної В.Ю. [5], Пчелянської Г.Б. [7; 8],
Усача Б.Ф. [10] та низки інших. Серед зарубіжних науковців цією проблематикою займалися Вебер Р.
[14], Дженкінс Б. [13], Квест П. [13], Кук П. [13], Лідон Р. [12] та багато інших.
Фактично майже усі українські науковці визнають, що в сучасних умовах зростають вимоги до
аудиту [1; 4; 10 та ін.]. Верига Ю.А., зокрема, стверджує, що «ринкові умови господарювання …
підвищують вимоги до аудиторської діяльності та зумовлюють необхідність наукової розробки її
організації в умовах автоматизованої обробки облікової інформації, оскільки застосування
комп’ютерної техніки дозволяє не тільки прискорити обробку інформації, але й посилити контроль за
своєчасністю, повнотою і достовірністю інформації» [1, с. 37]. Усач Б.Ф. та інші науковці стверджують,
що «аудитор все частіше використовує наявні комп’ютерні програми з автоматизації бухгалтерського
обліку, засоби автоматизованого аналізу фінансово-господарської діяльності, юридичні бази даних та
інші комп’ютерні продукти, які значно полегшують процес перевірки» [10, с. 366]. Спільною позицією
авторів є той факт, що при цьому сам аудитор має мати відповідні навики та вміння працювати з
використанням комп’ютерної техніки й володіти знаннями програмних продуктів.
В своїх працях автори [2; 8; 9; 10] виокремлюють не лише позитивні сторони, а й аналізують
проблеми, які виникають в процесі аудиту й сповільнюють використання комп’ютерної техніки для
здійснення його процедур. При цьому слід погодитися з позицією Семенишеної Н. В. та Кушнір Л. А.
про те, що автоматизація не лише забезпечує підвищення точності й оперативності формування
даних, а й сприяє підвищенню ефективності праці фахівців [9, с. 33-34]. Колектив авторів (Пчелянська
Г.Б., Маркова Т.Д., Дойчева К.С.) [8], досліджуючи можливості використання комп’ютерних
інформаційних систем в аудиті, визначають суть комп’ютерного аудиту в системі обробки
бухгалтерської інформації, а також його переваги та недоліки. Окрім цього результатом їхнього
дослідження є ідентифікація причин, що зумовлюють використання аудиторських комп’ютерних
засобів та особливості комп’ютерного аудиту. Зарубіжні автори, досліджуючи питання аудиту в
комп’ютерному середовищі [12; 13; 14], використовують поняття «аудит ІТ» та «аудит в комп’ютерному
середовищі». Здебільшого ці поняття вживаються як синоніми. Важливою особливістю таких
досліджень є той факт, що в них розглядаються прагматичні питання, окреслюються елементи, що
мають підлягати перевірці, а також завдання аудиту. Слід зауважити, що в розвинутих країнах аудит в
комп’ютерному середовищі окрім підтвердження достовірності звітності активно використовується для
цілей формування аналітичних даних, котрі необхідні для ефективного управління діяльністю. В цьому
контексті в процесі його проведення використовуються відповідні програмні продукти, які базуються на
використанні моделювання та економіко-математичних методів. Складні розрахунки та побудова
альтернативних моделей функціонування є актуальними та затребуваними сучасним менеджментом.
В Україні цей напрям менш розвинутий, хоча є дійсно важливим для забезпечення підвищення
ефективності діяльності, в тому числі банківської. Ця невирішена частина загальної проблеми
активізації розвитку аудиту в комп’ютерному середовищі для цілей управління в сучасних умовах стає
все більш актуальною та вимагає комплексного розв’язання.
Постановка завдання. Метою проведення дослідження проблеми розвитку комп’ютерного
аудиту в банківській галузі та узагальнення його результатів у статті є теоретичне обґрунтування та
прагматичне вирішення завдання щодо розвитку напрямів аудиту, удосконалення його методики та
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розробка структури й формалізація показників. Завдання, які при цьому необхідно вирішити, включають
в себе дослідження сутності, виявлення особливостей комп’ютерного аудиту в банківській сфері, аналіз
управлінських запитів для вибору найбільш проблемної та важливої ділянки (об’єкта аудиту), а також
розробка етапів його здійснення та формалізація показників по обраному об’єкту аудиту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проведення аудиту в умовах комп’ютеризації має
низку особливостей. Однак їхня ідентифікація, в тому числі в банківській сфері, вимагає, перш за все,
встановлення істинної сутності досліджуваного об’єкта. Аналіз наукових літературних джерел і чинних
нормативно-правових актів дозволяє стверджувати, що зараз існують різні категорійні поняття, які
вживаються щодо аудиту, здійснюваного з використанням сучасних технічних засобів. Основні з них:
− комп’ютерний аудит [1; 4; 10];
− аудит в комп’ютерному середовищі [1; 2; 5; 8; 10];
− аудит з використанням комп’ютерів [6; 7; 11; 14];
− аудит інформаційних технологій (систем) [11] (рис. 1).
Категорійні поняття, що вживаються в літературі та нормативних документах

Комп’ютерний аудит
Аудит в комп’ютерному
середовищі

Вживаються як словосполучення
синонімічного ряду. Сутність:
здійснення аудиторських процедур
перевірки з допомогою
спеціалізованого програмного
забезпечення.

Характеризують процес
аудиту з точки зору
використовуваного
інструментарію

Аудит з використанням
комп’ютерів

Аудит інформаційних
технологій (систем)

Сутність: здійснення аудиторських
процедур перевірки використовуваних ІТ
(ІС) для встановлення їх якості,
надійності, ефективності тощо.

Напрям аудиту, який
одночасно вказує на його
об’єкт

Спільна риса: використання комп’ютерної техніки в аудиторській діяльності
Відмінність: предмет аудиту (в перших трьох поняттях аудит ІТ (ІС) може бути одним з предметів, у
четвертому – єдиним предметом)

Рис. 1. Сутнісні характеристики понять, пов’язаних з аудитом в комп’ютерному середовищі
Джерело: узагальнено автороми на основі аналізу чинних підходів

Погоджуючись з допустимістю вживання наведеного вище синонімічного ряду (перші три
поняття), зауважимо, що для уникнення дискусій щодо різного трактування такого роду аудиту, можна
застосовувати словосполучення «аудит з використанням комп’ютерів» (Computer-Assisted Audit
Techniques – CAATs), як це подано в Міжнародному стандарті аудиту №401 [6; 11]. Це не дослівний
переклад (інший варіант перекладу: комп’ютеризовані методи аудиту), але він найбільш адекватно
виражає англомовну версію українською мовою. Для розуміння сутності такого аудиту також варто
скористатися приписами вищеназваного стандарту, узагальнення яких зроблено у вигляді рис. 2.
Дотримання стандарту при здійсненні аудиту з використанням комп’ютерів забезпечує єдність
методологічної частини. Однак варто визнати, що оскільки стандарт не ідентифікує й не деталізує
методичних аспектів, то в кожному конкретному випадку може бути застосований авторський
аудиторський підхід. Аудитор самостійно, виходячи зі свого професійного досвіду, знань та
компетентності, формує систему тестів контролю та його процедур для того чи іншого об’єкта обліку.
Більше того, метод аудиту та його складність визначаються також рівнем технічних знань аудитора. В
цьому випадку є деяка загроза щодо суб’єктивності результатів аудиторської перевірки. Це один з
найбільш важливих ризиків аудиту з використанням комп’ютерів. Його подолання лежить в площині
формування єдиної методики й затвердження її на відповідному рівні (наприклад, Аудиторською
палатою). В комп’ютерному середовищі використання такої методики після здійснення її
програмування не складе особливих труднощів. А єдиний підхід дасть змогу однаково оцінювати
облікові дані, що своєю чергою позитивно позначиться на якості результатів аудиту.
Не менш важливою проблемою, яка має місце при проведенні аудиту, в тому числі з
використанням комп’ютерів, є вибір його об’єкта. Існують певні умови з цього приводу, які залежать від
виду аудиту, зокрема чи він є зовнішнім, чи внутрішнім. Окрім цього слід врахувати низку інших
чинників. При здійсненні зовнішнього аудиту є два варіанти вибору об’єкта аудиту, які полягають у
такому: замовник самостійно вказує який об’єкт повинен перевірятися; аудиторська фірма
(незалежний аудитор) формує власне обґрунтування вибору того чи іншого об’єкта аудиту.
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Аудит з використанням комп’ютерів

Складові CAATs
Програмне
забезпечення
Контрольні дані

Умови проведення
аудиту

Вимагають від аудитора: знань
щодо застосування ІС, вмінь
розробляти тести для контролю й
оцінки ризиків, засвоєння процесів
опрацювання даних в комп’ютерній
обліковій системі та її структури,
розуміння складності цієї системи та
рівнів доступності до облікових
даних

За відсутності системних ІТ знань
в аудитора, необхідно залучити
до аудиту спеціаліста з
комп’ютерних інформаційних
систем (КІС) чи експерта

Особливості аудиту
Два види контролю: систематичний (дані обліку проходять тестування за всіма основними критеріями
через зіставлення з нормативно-довідковою інформацією, стандартами тощо); вибірковий (провадиться на
деякій вибірці з даних обліку (за конкретними операціями, завданнями, об’єктами тощо).

Засоби й методи аудиту
Робота в реальному режимі
часу з реальними даними

Робота зі статистичними
даними

Робота з імітаційними
даними

Процедури аудиту
Аналітична перевірка

Програмований контроль

Аналіз співвідношень різних фінансових даних

Порівняння фактичних показників з базовими*

Рис. 2. Складові аудиту з використанням комп’ютерів і його особливості
Примітка: *базовими можуть бути прогнозні показники, аналогічні показники минулих періодів,
показники інших однотипних підприємств, середньогалузеві показники тощо
Джерело: узагальнено автороми з урахуванням [6]

В будь якому разі цей вибір базується на певних обґрунтуваннях, в тому числі навіть
суб’єктивних (наприклад, бажання керівництва перевірити конкретну ділянку обліку через недовіру до
особи, яка за неї відповідає). Проте в більшості випадків вибір об’єкта аудиту цілком логічний та
виправданий, оскільки базується на відповідних обґрунтуваннях, в тому числі математичних. Останній
підхід найбільш доцільний, адже дозволяє врахувати різні чинники, в тому числі суб’єктивні завдяки їх
формалізації та цифровій оцінці. Щодо внутрішнього аудиту, то якщо недоцільно, або немає змоги
його здійснювати щодо усіх облікових об’єктів, необхідне обґрунтування його застосування щодо
одного чи кількох найбільш проблемних (ризикових). В цьому випадку також потрібен зважений підхід і
методика. Передусім слід враховувати не лише існуючі ризики, а й ступінь їхнього впливу на результат
операції (чи діяльність банку загалом). Чим вищий ступінь впливу, тим вагомішою є підстава
здійснювати аудит. Найбільш простим способом виявлення проблемних місць в діяльності банківської
установи є ознайомлення з показниками її фінансової звітності. Оскільки Національний банк України
формує загальні звіти, в тому числі щомісячні, можна скористатися їхніми даними. В цілому вони, за
невеликим винятком, достатньо точно відображають ситуацію, яка притаманна й окремим суб’єктам.
Тобто загальні тенденції адекватні частковим, тільки характеризуються у сумарному виразі.
Аналізуючи Звіт про фінансову стабільність за червень 2018 р. [3, с. 36], оприлюднений на
офіційному сайті НБУ, можна виявити, що кредити фізичним особам є основою зростання кредитного
портфеля банків. Зокрема, на це вказує той факт, що чисті гривневі кредити населенню зросли на
39% р/р за станом на кінець квітня 2018 р. Попри це, більше ¼ таких кредитів є непрацюючими (понад
26%), по валютних кредитах цей показник складає понад ¾ (від 85%) (рис. 3).
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Рис. 3. Валові кредити фізособам (із ФОП), млрд грн
Примітка: *станом на 01.02.17 (перша дата звітності за новими правилами оцінки кредитних ризиків)
Джерело: [3, c. 36]

Для розробки і реалізації заходів, спрямованих на вирішення цієї проблемної ситуації можна
використати результати аудиторського контролю, особливо отримані з використанням аналітичного
інструментарію й відповідного програмного забезпечення. Функціональні можливості останнього окрім
перевірки достовірності й правильності відображення облікових даних дозволяють здійснювати їх
аналіз і моделювання. Досягається це завдяки таким системним характеристикам аудиту в
комп’ютерному середовищі, як робота з фактичними даними в реальному режимі часу, можливість
використання статистичних та імітаційних даних. Іншими словами, аудитор може не лише перевірити
повноту, достовірність і правомірність здійснення банківської операції. Він також здатний до
формування оптимальних (альтернативних) моделей. При цьому поетапність здійснення аудиторських
процедур може бути традиційною, але уточненою відповідно до характеристик обраного об’єкта. Якщо
брати до уваги вищенаведене обґрунтування, то щодо такого об’єкта як непрацюючі кредити, етапи
аудиту поєднуватимуть в собі процедури від встановлення завдань аудиту до їх практичної реалізації
з використанням спеціалізованого програмного продукту. Якщо більш детально, то на першому етапі
необхідно ідентифікувати завдання аудиту непрацюючих кредитів. В їх склад окрім перевірки за суттю
(правильність обліку, правомірність видачі кредиту тощо) слід включити завдання аналітичного
характеру: здійснення аналізу причин виникнення непрацюючих кредитів і можливостей їх мінімізації.
Для реалізації такого завдання аудитор має володіти програмним продуктом, здатним дати
кількісну оцінку існуючих непрацюючих кредитів з точки зору ступеня їх безнадійності. В найбільш
простому варіанті така оцінка може описуватися системою таких показників:
а) для фізичних осіб
 Fs 


Dd 

 I fo 


 KB fo

min;
Pdo ; Pdo 

1

MZ ;
2
f o ( B ko , B ro , B zo ... B no )  max;

 j o ( Z do , ZV do , RSV

do

)  max

де F – термін прострочення кредиту; D – дохід фізичної особи; P – сума отриманого
s
d
do
доходу з різних джерел (заробітна плата, дохід від діяльності тощо); I – інформація про фізичну
fo
особу; B , B , B ... B – відповідно: дані про інші кредити, дані про банківські рахунки, заявки на
ko
ro
zo
no
кредити та будь-яка інша банківська інформація, що засвідчує фінансову активність, в тому числі про
придбання побутової техніки, рухомого і нерухомого майна, закордонні поїздки тощо; KB – контакти
fo
банку з фізичною особою боржником; Z , ZV , RSV – відповідно: заяви, звернення, реакція на
do
do
do
судові рішення; f , j – функціонали опису;
o
o
б) для суб’єктів господарювання
 F s  min;

 F d  Pd ; Pd max  0 , або  0 ;

 I sd  f ( B k , B r , B z ... B n )  max;
 KB
sd  j ( Z d , ZV d , RSV d )  max


120

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА – 7-8’2018 [76]
Науково-виробничий журнал

де F – термін прострочення кредиту; F – результат діяльності; P – збиток від діяльності;
d
d
s

I sd – інформація про суб’єкт; B k , B r , B z ... B n – відповідно: дані про інші кредити, дані про банківські
рахунки, заявки на кредити та будь-яка інша банківська інформація, що засвідчує активність суб’єкта
господарювання; KB – контакти банку з суб’єктом діяльності; Z , ZV , RSV – відповідно: заяви
d
d
d
sd
суб’єкта діяльності, звернення, реакція на судові рішення; f , j – функціонали опису.
Формалізовані вище показники слід використати при розробці алгоритму оцінки та розробці
відповідної комп’ютерної програми (яка буде потім використана на 4 етапі аудиту).
Другий етап виконання аудиторських процедур вимагає від аудитора складання детального
плану щодо виконання поставлених завдань. Одночасно слід провести оцінку можливостей
використання програмних продуктів (можливість отримання вхідних даних з допомогою наданих
доступів до інформації) та технічних потужностей. Особливістю банківської системи в даному випадку
є значні обсяги комерційної інформації, яка є конфіденційною. У зв’язку з цим зовнішньому аудитору
слід врахувати цей факт і будувати свою систему оцінки на показниках, які банкам дозволено
надавати згідно чинного законодавства. В інших умовах, більш вигідних, у цьому плані знаходяться
внутрішні аудитори. Тому їхні оцінки мають реальну основу для вищої точності. Не вдаючись у більш
детальний опис другого етапу аудиторських процедур, зауважимо, що саме він дозволяє
ідентифікувати підхід до оцінки, а також встановити часові межі проведення аудиту.
Достатньо важливим, але складним є третій етап, який передбачає окрім налаштування
існуючого програмного забезпечення, розробку нових програмних рішень для здійснення аудиту.
Наприклад, вище запропонована формалізація повинна бути запрограмованою з використанням
сучасних мов програмування та включеною (адаптованою) до чинної системи комп’ютеризованого
контролю. Оскільки окремі запропоновані показники можна віднести до категорії «облікові», то
розроблений програмний продукт має також бути адаптованим до системи обліку. Також мають бути
сформовані усі необхідні складові для здійснення тестування та опрацювання даних.
Останній четвертий етап традиційно полягає у здійсненні самої перевірки та формуванні
висновку. Можливі два варіанти щодо змісту останнього. Перший – повністю автоматизований
(формалізований) висновок. Він може бути сформований за результатами проведеного тестування,
закладеними критичними значеннями показників й відповідними висновками (типу: «якщо n=p, то …»).
Другий – опрацьований аудитором відповідно до його аналітичних здібностей.
Висновки з проведеного дослідження. Загалом проведене дослідження не лише засвідчує
зростання інтересу до аудиту з використанням комп’ютерів. В результаті його проведення
ідентифіковано проблеми його розвитку в банківській сфері, а також запропоновано авторське
бачення їх розв’язання. Зокрема, здійснено вияснення сутності, особливостей та визначення поняття,
запропоновано підхід до вибору об’єкта аудиту, обґрунтовано етапи здійснення його процедур щодо
непрацюючих кредитів. Новизна розробки полягає також у формалізації оціночних показників.
Проведене дослідження є частиною (елементом) загальної комплексної проблеми провадження
аудиту з використанням комп’ютерів у банківській сфері. Тому в перспективі воно, по-перше, має бути
деталізоване розробкою методики аудиту, побудовою алгоритмів відповідних оцінок і формуванням
блок-схем комп’ютеризації. По-друге, актуальним є дослідження напрямів аудиту, складу його об’єктів
і формування відповідних теоретичних та організаційно-методичних засад аудиторського контролю (з
детальною ідентифікацією процедур і показників).
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Постановка проблеми. Забезпечення ефективного функціонування суб’єктів державного
сектору вимагає якісної організації ресурсопостачання. В силу специфіки самих суб’єктів, а також з
урахуванням потреби здійснення контролю за витрачанням бюджетних коштів, які є джерелом
формування фінансової та матеріально-технічної бази їх діяльності, на перший план виступає
проблема успішного управління публічними закупівлями. Традиційно джерелом прийняття
управлінських рішень виступає облікова інформація. В комплексі з даними, отриманими в результаті
контролю за здійсненням процесу закупівель і їх відображенням, така інформація дозволяє не лише
уникати ризиків нецільового використання коштів. Вона, одночасно, є основою досягнення їх економії
та раціонального витрачання.
З огляду на вагомість публічних закупівель і їх вплив на результати виконання кошторисів
суб’єктів державного сектора – бюджетних установ, дослідження питань формування обліковоконтрольної інформації та її ролі в процесі управління є актуальним і перспективним напрямом
наукових пошуків. Ще однією з причин актуальності цього напряму є той факт, що законодавство з
питань проведення, відображення та контролю процедур державних закупівель перебуває зараз на
етапі активного реформування й наближення (гармонізації) з міжнародною практикою. Окрім цього,
реформується і система бухгалтерського обліку в державному секторі. Глобальними її наслідками є
уведення в дію Плану рахунків бухгалтерського обліку та Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку (НП(С)БОДС) в державному секторі. Ці інновації дозволили максимально
наблизити українську систему обліку в цьому секторі до міжнародних стандартів, однак повністю не
позбавили її від наявних облікових і контрольних проблем, які повинні бути вирішені в найближчий
час. Прагматика публічних закупівель в частині облікового відображення та проведення контролю за
процесом здійснення – є однією з них. Її вирішення лежить в площині виокремлення етапів здійснення
публічних закупівель, встановлення ролі обліку й контролю в них та розробці на цій основі пропозицій,
спрямованих на забезпечення виконання відповідних завдань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Реформування системи обліку в державному
секторі актуалізувало дослідження, пов’язані з методологічними та організаційно-методичними
аспектами здійснення облікових процедур. В цьому контексті слід відзначити наявність багатогранних
досліджень багатьох вітчизняних вчених. До них належать Джога Р.Т., Левицька С.О., Кощинець М.І.,
Пилипів Н.І., Письменна М.С., Свірко С.В., Сушко Н.І., Чечуліна О.О., Хорунжак Н.М. та багато інших.
Значна кількість наукових публікацій та навчальної літератури з питань обліку в державному
секторі дозволили вирішити низку проблемних аспектів і вибудувати систему пропозицій з усунення
неузгодженостей та недоліків в обліку. Завдяки системності наукових досліджень вдається
оптимізувати документообіг, налагодити якісну структуру обліку й забезпечити її ефективність.
Поряд з цим, менш дослідженими є питання, пов’язані із здійсненням публічних закупівель,
зокрема в частині провадження обліку. Такою проблематикою займається менше коло науковців. До їх
складу належить Тополенко Н.М., яка у своїй праці на основі аналізу нормативно-правової бази
встановлює особливості, котрі слід врахувати при веденні обліку публічних закупівель, досліджує
ефективність та раціональність його організації. Окрім цього, для вирішення проблеми забезпечення
чіткості в категорійному апараті, науковець пропонує власне означення поняття «державні закупівлі»
[10, с. 319, 321].
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Багато уваги приділяється публічним закупівлям в спеціалізованих журналах. У них експерти з
питань закупівель подають роз’яснення щодо їх проведення, ідентифікації та визначення предмета
закупівлі (чи належить, наприклад, та чи інша послуга до об’єктів публічних закупівель, чи ні і в яких
випадках варто застосовувати норми Закону України «Про публічні закупівлі») [1], порядку зазначення
інформації у додатку до річного плану, проведення додаткових закупівель тощо [2]. Низка авторів
акцентують увагу на проблемності забезпечення прозорості публічних закупівель, відзначаючи, що
застосування електронних систем та відповідних базових платформ частково її вирішують [8; 9; 10;
11]. В доповнення до цього, Псьота В.О. рекомендує для запобігання неоднозначності у проведенні
допорогових закупівель створити внутрішні документи, які б не суперечили діючому законодавству,
зокрема внутрішнє Положення про допорогові закупівлі й призначати особу, відповідальну за їх
здійснення [9]. Слід визнати, що зважаючи на актуальність публічних закупівель, вчені й практики
роблять акцент на їх організації, шляхах удосконалення проведення [2; 4], посиленні контролю [5; 12].
Однак, незважаючи на посилення інтересу до питань здійснення публічних закупівель, їх організації та
обліку й контролю, невирішеними залишаються питання забезпечення зростання їх ефективності,
підвищення інформаційності та прозорості для управління тощо.
Постановка завдання. Метою дослідження та узагальнення інформації у статті є виявлення
поетапності здійснення публічних закупівель і обґрунтування й практичне вирішення проблеми
забезпечення удосконалення системи документального їх забезпечення. В склад завдань, які
послужать основою досягнення поставленої мети входить дослідження чинної системи публічних
закупівель для ідентифікації її особливостей та проблемних місць, встановлення етапів закупівель,
умов їх проходження й шляхів удосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Впродовж останніх років на тлі євроінтеграційних
процесів відбувалося наближення механізму управління закупівлями до світових стандартів. Утім,
упровадження процедур моніторингу, використання сучасних форм і методів проведення процедур
публічних закупівель не розв’язало завдання підвищення ефективності використання бюджетних
коштів для цієї мети. На це вказують результати контрою Державної аудиторської служби за 2017 рік:
«унаслідок порушення законодавства у сфері державних (публічних) закупівель Держаудитслужбою
виявлено порушень на 8 656,1 млн. грн. та сплачено коштів за результатами накладених судами
штрафів у сфері державних (публічних) закупівель на 138,4 тис. грн» [3]. Отже, такі закупівлі
потребують комплексного аналізу, оцінки та удосконалення й розвитку процедур з метою мінімізації їх
ризиковості в плані можливостей виникнення зловживань.
На сьогодні в Україні триває формування нового законодавчого забезпечення закупівель як в
частині проведення торгів, так здійснення контролю за ними. Закон України «Про публічні закупівлі»
формує єдину інформаційну систему, єдине інформаційне середовище для закупівель державного
сектора [7]. Цей закон покликаний розв’язати дуже важливу проблему – перетворити закупівельні
бюджети державних установ на інвестиційні стимули та зробити витрати на придбання активів
прозорими, що в результаті має привести до економії коштів.
Одним з центральних завдань законодавчого регулювання, яке вирішується у названому вище
Законі є встановлення оптимальних порогових вартісних меж закупівель. Вагомість цього питання
пояснюється низкою причин, головною з яких є недопущення дріб’язкового та неефективного
втручання у процес ресурсного забезпечення суб’єктів державного сектора. Отже, Законом України
«Про публічні закупівлі», встановлено однакові вартісні межі для звичайних і монополістичних
закупівельників, а також деталізовано відповідні процедури (види) їх реалізації (рис. 1).
Як свідчить рис. 1, незважаючи на те, що законодавство регулює здійснення саме процедурних
закупівель, воно частково поширюється і на допорогові закупівлі: якщо їх очікувана вартість менше 50
тис. грн. і не більше зазначеним на схемі вартісних порогів. Тож у разі, якщо замовник має на меті
закупити товари (роботи або послуги) за прямим договором і не проводить електронні торги, цей
замовник повинен оприлюднити звіт про укладений за цим предметом закупівлі договір в системі
Prozorro. Строк для оприлюднення зазначеного звіту становить 1 календарний день з дня укладення
такого договору. Лише після оформлення всіх необхідних документів за результатами публічних
закупівель, укладання договору з особою-переможцем, бюджетна установа може здійснювати оплату
за необхідні активи або ж оприбутковувати цінності відповідно до умов договору.
Наступним елементом реформи закупівель, який перебуває в процесі становлення на рівні
законодавчих норм, – це кардинальне оновлення законодавства про контроль у сфері публічних
закупівель, який здійснюють контролюючі органи: Рахункова палата, Державна аудиторська служба,
Державна казначейська служба. Нормативні документи регламентують не лише питання стадії
розміщення інформації про державне замовлення, але й про процедури тендерних торгів, їх
документальне оформлення, порядок оплати коштів за укладеними контрактами на всіх етапах
виконання процедури закупівлі. Це дозволить прив’язати кошти, які щорічно виділяються в бюджетах і
які витрачає держава, до вирішення конкретних завдань державної політики у сфері публічних
закупівель. Оскільки кошти на здійснення закупівель попередньо планують як у кошторисах бюджетних
установ, так у Річних планах закупівель, то вони стають основним підконтрольним об’єктом для
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виконання контрольної функції. Ці завдання мають розв’язуватися в режимі переходу до управління
всією системою державних закупівель, яка складається з наступних взаємопов’язаних етапів (рис. 2).
Звичайні закупівельники

Закупівельники
монополісти

Від 200 тис. грн. – товари і
послуги 1,5 млн грн роботи)
Від 133 тис. євро товари / послуги
5150 тис. євро послуги

Від 200 тис. грн. – товари і
послуги 1,5 млн. грн роботи)
Від 133 тис. євро товари /
послуги
5150 тис. євро послуги

Від 133 тис. євро товари і послуги
Від 5150 тис. євро послуги

Менше 50 тис. грн

Процедури

Відкриті торги (15 к.д)
Конкурентний діалог
Переговорна процедура

Відкриті
торги
з
оприлюдненням
англ.
мовою (30 к.д)
Конкурентний діалог
Переговорна процедура
Прямий договір або
електронна закупівля в
Prozzoro

Від 50 до 200 тис. грн

Допорогова закупівля в
Prozzoro
або обов’язково звіт в Систему

Рис. 1. Вартісні межі проведення публічних закупівель
Джерело: узагальнено автором з урахуванням [7]
Етапи процесу публічних закупівель

1

2

3

4

Прогнозування і
планування
закупівель

Форма річного плану закупівель (затверджена Наказом Мінекономіки
України від 26.07.2010 р. №922 «Про затвердження форм документів у
сфері державних закупівель»; з 01.08.2016 р. - Наказом Мінекономіки
України від 25.03.2016 р. № 449/28579 «Про затвердження форм
документів у сфері публічних закупівель» [6].

Здійснення
закупівель,
виконання
контракту,

Умови: наявність проекту договору про закупівлю (вимога п. 7 ч. 2 ст. 22
Закону України «Про публічні закупівлі» [7]); можливість для замовника
вимагати гарантію як забезпечення тендерної пропозиції учасника
(банківська, страхова гарантії, або гарантія фінустанови); при зміні умов
проекту тендерного договору, формується його нова редакція і
розміщується на платформі ЕСЗ додатково; проведення електронного
аукціону ціни та формування протоколу пропозицій; розгляд найвигіднішої
пропозиції впродовж 5 робочих днів; в день визначення переможця тендеру
замовник приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю та
впродовж 1 календарного дня розміщує рішення про намір укласти договір
про закупівлю; ін. умови згідно вимог чинного законодавства.

Облік і звітність за
укладеними
контактами

Відображення в обліку відповідно до ПСБОДС та формування звітності:
Звіт про результати проведення процедури закупівлі (номер процедури
закупівлі в електронній системі закупівель; Звіт про виконання договору
про закупівлю; Звіт про укладені договори

Контроль,
аудит
виконаних
контрактів та аналіз
проведених
закупівель

ДКСУ та її органи (щодо попереднього контролю на етапі оплати
контрактів), Рахункова палата (щодо контролю використанням коштів
державного бюджету), Держаудитслужба (контроль у формі: державного
фінансового аудиту; перевірки державних закупівель; інспектування
(ревізії); моніторингу закупівель.
Аналіз ефективності проведених закупівель

Рис. 2. Етапи процесу публічних закупівель згідно чинного законодавства
Джерело: узагальнено автором з урахуванням [6; 7]
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Що стосується процесу планування, то це стадія обґрунтування потреби в конкретній закупівлі,
визначення початкової ціни контракту. На етапі планування визначають в якому обсязі, в які терміни,
яким способом повинні здійснити закупівлю та за рахунок яких джерел фінансування (якщо для
бюджетної устави, то необхідно визначити чи це кошти загального, чи спеціального фонду або
державної субвенції).
Відповідно повинен бути складений закупівельний план, який міститиме узагальнену
інформацію про закупівлі замовника із конкретизацією всіх істотних умов. План має бути пов’язаний з
бюджетним процесом і така координація передбачена чинним законодавством (частина 1 статті 4
Закону України «Про публічні закупівлі» [7]).
Звичайно, створення повноцінної системи планування публічних закупівель лише
розпочинається, потребуючи поетапного вирішення. Планування є публічним, адже річні плани
закупівель оприлюднюються на офіційних сайтах замовників, що дозволяє отримувати інформацію
зацікавленим користувачам: потенційним учасникам тендерних торгів, постачальникам та
представникам громадськості.
Другий етап системи публічних закупівель – це, власне, здійснення закупівель, проведення
торгів за відповідними процедурами і виконання укладених контрактів. Договори повинні оформлятись
за результатами торгів, дотримуючись норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу
України, з урахуванням особливостей, передбачених законом України «Про публічні закупівлі».
Механізми проведення здійснюються у системі «ProZorro», запровадження якої мало на меті
унеможливити корупційний вплив та забезпечити задоволення державних потреб в частині економії
бюджетних коштів. Загалом система відбору постачальників повинна відповідати реальному стану
ринку та ризикам, які виникають в економічній системі країни.
Однак окрім економії бюджетних коштів велике значення має забезпечення якості виконання
угоди. Так, типова продукція, якість якої можна визначити до проведення торгів, повинна
закуповуватись на відкритому аукціоні, у т. ч. з використання електронних майданчиків. Однак, при
цьому доцільно було б створити на рівні законодавства можливість визначити якість продукції до
проведення торгів, адже на сьогодні основним критерієм є ціна (перемагає той постачальник, який
пропонує меншу ціну, хоча за вищою ціною може пропонуватись продукція вищої якості). Вирішення
цієї проблеми можливе через введення у вигляді додатків державних стандартів якості, при
формуванні яких слід враховувати не лише фізичні властивості, а й ідентифікувати кадрові, виробничі,
фінансові потужності постачальника. Торги без кваліфікаційних критеріїв значно збільшують ризики
невиконання угод, а запропонований підхід дозволить їх мінімізувати. Ці критерії повинні будуть
визначатися на рівні підзаконних актів. Враховуючи авторську позицію про необхідність деякої
деталізації якісних параметрів предмета закупівлі, в тому числі тих, що описані вище щодо складних
технологій, зміст Плану закупівель вимагає уточнення. В доповнення до форми, рекомендованої
Наказом №490 [6], яка має 9 структурних складових, доцільно після назви предмета закупівлі (п.3
«Конкретна назва предмета закупівлі»), подати вимогу до якості (рис. 3).
Зміст плану закупівель

1

Чинна форма
плану
закупівель
відповідно до
[6]

ФОРМА
РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на ______ рік
1. Найменування замовника
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника.
3. Конкретна назва предмета закупівлі.
4. Якісні параметри предмета закупівлі*.
5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності).
6. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів).
7. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі та деталізація ризиків*.
8. Процедура закупівлі.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі.
10. Примітки. ____________

Результати, які можуть бути забезпечені через удосконалення форми й змісту плану закупівель: а) належна
якість предмета закупівель; б) реальність і досяжність показників закупівель; в) підвищення рівня організації
закупівель тощо.

Рис. 3. Форма плану закупівель та удосконалення її змісту й структури
* курсив запропоновано автором.
Джерело: узагальнено автором з урахуванням [6]
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Для заповнення розділу 4 «Якісні параметри предмета закупівлі» у використовуваній
платформі слід запрограмувати наявність довідників, що містять інформацію про потрібні
характеристики. Це можуть бути довідники-стандарти, в тому числі (і навіть бажано) затверджені
на державному рівні.
Щодо інформації, яка б деталізувала ризики, то вона повинна базуватися на використанні
аналітичних показників, в тому числі офіційних даних про рівень інфляції. Загалом їхнє
обґрунтування доволі складний процес, який вимагає здійснення окремого дослідження.
При виконанні угод, укладених в результаті торгів все ж таки можливе неналежне їх
виконання, однак відсутність дієвих процедур розірвання контрактів накладають негативний
відбиток на окремі аспекти організації проведення процедури публічних закупівель. Вимога щодо
обґрунтування початкових цін повинна створити дієвий механізм контролю, покликаний
забезпечити і економію, і доцільність використання державних коштів. Позитивним в цьому плані
може бути зарубіжний досвід і методика [12; 13].
Наступною стадією є відображення в обліку та звітності публічних закупівель. Ведення
бухгалтерського обліку публічних закупівель та складання звітності ґрунтуються на використанні
наступних принципів, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність»: законність, достовірність, повнота бухгалтерського обліку, дата операції, прийнятність
вхідного балансу, превалювання сутності над формою, суттєвість, доречність, відкритість,
сталість, правильність, обережність, незалежність, співставність, безперервність, окреме
відображення активів і пасивів із врахуванням П(С)БОДС. За результатами проведених процедур
закупівель формуються: Звіт про результати проведення процедури закупівлі (номер процедури
закупівлі в електронній системі закупівель); Звіт про виконання договору про закупівлю; Звіт про
укладені договори.
Предмети публічних закупівель, відповідно є об’єктами бухгалтерського обліку, які повинні
пройти всі його стадії. Тому, основне завдання замовника – вірно визначитися з конкретними
предметами закупівлі відповідно до встановленого чинного порядку.
Кошторис, Річний план закупівлі є основними плановими документами, які надають
повноваження замовникам на отримання коштів і здійснення видатків, визначають обсяги та
напрямки спрямування коштів. А Звіт про результати публічних закупівель є ключовим
документом, який фіксує завершення процедури закупівлі (з укладенням договору чи її відміною)
та є підставою для здійснення оплати договору ДКСУ, а також здійснення наступного контролю за
дотриманням процедури закупівлі відповідними контролюючими органами. Як і більшість інших
документів, що складаються в процесі закупівлі звіт підлягає оприлюдненню у відповідності до
вимог ст. 10 Закону «Про публічні закупівлі» – протягом трьох днів з дня складання [7].
Четвертий етап державних закупівель – контроль, аудит та їхній аналіз. Функція контролю
через застосування аналітичних процедур забезпечує можливість визначити мінімальну ціну та
оптимальний обсяг закупівель. З метою удосконалення контрольних процедур ДАСУ наказом від
11.09.2018 № 196 затвердила методику визначення автоматичних індикаторів ризиків та порядок
їх застосування. Індикатори ризику автоматично розраховуватиме ризик -система, до якої введено
необхідні параметри пошуку і розрахунку.
Також важливе значення при здійсненні публічних закупівель має проведення аналізу.
Розроблення методики аналізу публічних закупівель Україні на мікро - та макрорівнях в умовах
запровадження системи електронних закупівель Prozorro дозволить посилити контроль, зокрема
внутрішній (на рівні установи) і зовнішній, що здійснюється контролюючими органами, а також
громадськістю (для контролю громадськістю впроваджено систему моніторингу публічних
закупівель – «Індекс найкращих практик» (http://index.dozorro.org), яка створена Transparency
International Україна).
Висновки з проведеного дослідження. В результаті дослідження виокремлено чотири
етапи процесу публічних закупівель, а саме: прогнозування та планування; здійснення закупівель
та виконання контракту; відображення в обліку та формування звітності про публічні закупівлі;
контроль, аудит та аналіз виконаних контрактів та проведено їх аналіз. Визначено, що для
підвищення якості виконання першого етапу слід удосконалити форму плану закупівель і
запропоновані відповідні елементи й обґрунтування їх доцільності. На другому етапі пропонується
здійснювати оцінку механізмів закупівель, а також ідентифікувати якісні вимоги до предмета
закупівлі з відповідними роз’ясненнями. На третьому етапі визначено, що предмети публічних
закупівель відповідно є об’єктами бухгалтерського обліку, які повинні пройти всі його стадії.
Виокремлений четвертий етап розглядається як ключова можливість використання контрольно аналітичних інструментів для оптимізації закупівель. Однак недостатня розробленість
організаційних і методичних питань по ньому вказує на потребу в подальших дослідженнях.
Спрямованість процедур четвертого етапу на контроль, оцінку та аналіз притаманних процесу
закупівель об’єктів, передбачає виявлення їх впливу на кінцевий результат діяльн ості державної
установи. Тому реалізація цього етапу потребує системного наукового підходу й дослідження
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особливостей інструментарію, який має та може при цьому використовуватися. Таким чином,
названий напрям є актуальним, перспективним і здатним позитивно вплинути не лише на
вирішення організаційних проблем провадження публічних закупівель. Він уможливить виявлення
й використання наявних резервів підвищення ефективності використання бюджетних коштів і
забезпечить вищу якість матеріально-технічної бази суб’єктів державного сектора.
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INTEGRATED ACCOUNTING OF ENTERPRISES:
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Постановка проблеми. Імплементація інтегрованої звітності вітчизняними підприємствами
насьогодні є дієвим інструментом, здатним підвищити інвестиційну привабливість бізнесу України,
побудованого у векторі соціальної відповідальності, екологічної безпеки та економічного зростання.
Проте, оскільки ідея інтегрованої звітності є достатньо новою не тільки для економіки України, а й у
рамках світової економіки в цілому, наразі існує проблема розмежування інтегрованої звітності та
інтегрованого звіту.
Однією з головних перешкод на шляху до впровадження підприємствами України практики
формування інтегрованої звітності є необхідність подолання проблеми термінологічної розбіжності в
наповненні понять «інтегрована звітність» та «інтегрований звіт», що підтверджує актуальність теми
статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок до теоретичного та та методичного
обгрунтування питань, пов’язаних з понятійного-термінологічним базисом Міжнародного стандарту
інтегрованої звітності складають праці Н. Єршової, М. Корягіна, О. Нестеренко, А. Крутової, Р. Кузіної,
Р. Костирко, П. Куцика, О. Лаговської, Н. Лаханової, В. Максімової, Т. Маркелової, М. Проданчука,
С. Тимофеєвої, К. Безверхого, І. Макаренко, Н. Малиновської та інших. Зазначені дослідники провели
критичний аналіз дефініцій «інтегрована звітність» та «інтегрований звіт», в контексті Міжнародного
стандарту інтегрованої звітності (МСІЗ).
Дослідженням встановлено, що існують невирішені теоретичні проблеми, пов’язані зі складністю
визначення цих термінів та понятійним відокремленям їх одне від одного. Це пов’язано з тим, що на
практиці ці поняття ототожнюються, що часто призводить до неповного та неточного розуміння їх
економічного змісту. Враховуючи викладене, існує проблема в уточненні сутності понять «інтегрована
звітність» та «інтегрований звіт».
Постановка завдання. Метою статті є окреслення засадничих понятійно–термінологічних
визначень, які складають основу категоріального апарату інтегрованої звітності. Для досягнення мети
було поставлено наступні завдання: уточнено понятійно-категоріальний апарат щодо сутнісного
наповнення визначень «інтегрована звітність» та «інтегрований звіт»; виділено тендецію до
нерозмежування понять інтегрованого звіту та інтегрованої звітності серед вчених.
Виклад основного матеріалу дослідження. Першим кроком для наукового обгрунтування
структури та показників інтегрованої звітності є унормування понятійного апарату інтегрованої
звітності [1].
Особливу увагу в цьому контексті визначення сутності інтегрованої звітності варто приділити
розмежуванню понять «звітність» та «звіт» в контексті Міжнародного стандарту інтегрованої звітності.
Відповідно до МСІЗ інтегрована звітність це процес, заснований на інтегрованому мисленні,
внаслідок якого створюється періодичний інтегрований звіт організації про створення вартості
протягом довгого часу і пов’язані з ним документи, які стосуються аспектів створення вартості [2].
Тобто стандарт робить акцент на тому, що інтегрована звітність це процес.
Інтегрований звіт за МСІЗ це коротка інформація про те, як стратегія, управління, результати
діяльності та перспективи організації в контексті зовнішнього середовища ведуть до створення
вартості протягом короткострокового, середньострокового і довгострокового періоду [2]. Натомість
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варто відзначити, що праці більшості вітчизняних за закордонних науковців присвячені пошуку
адекватного та всеохоплюючого поняття інтегрованої звітності. Більш того, в більшості випадків у
науковій літературі не виділяють окремо поняття «інтегрована звітність» та «інтегрований звіт», тобто
ці поняття ототожнені. Однак, серед науковців немає однозначної думки щодо того, що собою
представляє інтегрована звітність (табл. 1).
Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «інтегрована звітність»
№
з/п
1
1

2
Гриценко О.

2

Бочуля Т.

3

Булига Р.

4

Вакун О.

5

6

Волошин Д.,
Досіков В.,
Калабіхіна І.
Горохова Т.

7

Господарчук М.

8
9

Адамс С. та
Сімнетт Р.
Давидюк Т.

10
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Визначення поняття «інтегрована звітність»
3
Інтегрована звітність – це поєднання елементів як фінансової так і нефінансової
звітності підприємств.
Інтегрована звітність – це не просто поєднана звітність одного й іншого виду, це
створення нового єдиного цілого за рахунок процесів взаємопроникнення та
взаємного зворотного впливу, що спрямована на збільшення продуктивних сил
даних облікової звітності та врегулювання інтересів ключових груп користувачів.
Інтегрована звітність – це об’єднання (але не механічне поєднання) фінансової
інформації, підготовленої за Міжнародними стандартами фінансової звітності
(МСФЗ), з нефінансовою інформацією в галузі сталого розвитку, підготовленою
відповідно до ОКІ.
Інтегровану звітність слід розглядати як нову парадигму корпоративної звітності,
основною метою якої є надання зовнішнім користувачам комплексного уявлення
про ключові фактори створення вартості в поточний період і в майбутньому на
основі подання набору фінансових і нефінансових показників.
Інтегрована звітність – це звітність, яка включає не тільки фінансову звітність, а й
нефінансову, що дозволяє розкрити подану фінансову інформацію у вигідному
світлі для користувача.
Інтегрована звітність – це процес, що призводить до уявлення підприємством
інформації про створення цінності протягом певного часу.
Інтегрована звітність як елемент облікової системи повинна містити як фінансові,
так і нефінансові показники, які повинні випливати з обгрунтованої стратегії
діяльності компанії.
Інтегрована звітність є новою парадигмою звітності, яка є цілісною, стратегічною,
адаптивною, суттєвою і актуальною до різних часових вимірів.
Інтегрована звітність є, по–перше, ключовим елементом ухвалення стратегії
стійкого розвитку, завдяки розкриттю можливостей і ризиків, що необхідно для
підтвердження стійкості розвитку суспільства, по–друге, дозволяє донести до
зацікавлених сторін інформацію про посилення корпоративного розкриття і
прозорості діяльності підприємства.
Приріст цінності в коротко–, середньо– й довгостроковій перспективах у державному і
приватному секторах економіки може бути досить повно відображений за допомогою
інтегрованої звітності. Вона базується на інформації, яка включає широку базу
взаємопов’язаних елементів, що виходить за рамки традиційного фінансового аналізу.
Перспективним напрямом розвитку звітності є об’єднання фінансової і
нефінансової інформації про діяльність підприємства та подання її в одному
загальному, інтегрованому звіті. Головною проблемою реалізації заданого
напряму є розроблення форми нового звіту, також відкритими залишаються
питання щодо рівня уніфікованості інтегрованої звітності. Інтегрована звітність
дозволяє одночасно представити внутрішню інформацію компанію і зберегти
важливі комерційні та фінансові таємниці. Поліпшення репутації і підвищення
лояльності співробітників – дві найбільші цінності, які компаніям дає інтегрований
звіт.
Інтегрована звітність – це нова концепція бухгалтерської звітності.
Інтегрована звітність дозволяє виявити і проаналізувати залежність організації від
застосовуваних ресурсів, взаємовідносин всередині організації, визначити доступ
організації до всіх видів капіталу і її вплив на них, простежити розвиток компанії в
галузі сталого розвитку.
Інтегрована звітність дозволить забезпечити ухвалення раціональних ощадливих
рішень шляхом об’єднання найбільш важливої інформації з позиції широкого кола
зацікавлених сторін.
Інтегрована звітність повинна з’єднати різні види звітності та надати інформацію
про всі фактори, які суттєво впливають на здатність суб’єкта господарювання
(холдингової структури) створювати вартість без обмеження часового горизонту
ведення бізнесу і незалежно від зміни складу його учасників (материнської
структури та інших інтегрованих осіб).
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3
Інтегровану звітність не слід розглядати як якийсь новий феномен, що не має
свого теоретико–методичного фундаменту, вона тісно взаємопов’язана із
фінансовою та нефінансовою звітністю, хоча і розвивається на основі
використання власних принципів і методології побудови. Виникнення інтегрованої
звітності є результатом еволюції облікової системи в напрямі забезпечення
зростаючих вимог користувачів та покращання прозорості та релевантності
облікової інформації. На відміну від інших форм звітності, порядок складання яких
регулюється нормативно, інтегрована звітність виникла внаслідок поступового
накопичення досвіду корпоративного звітування під впливом вимог ринку.
Інтегрована звітність – це інструмент, призначений для об’єднання всіх аспектів
господарської діяльності підприємства в один чіткий формат.
Інтегрована звітність є новим напрямом розвитку корпоративної звітності, що
ставить своєю метою надання різноманітним стейкхол – дерам інформації про
ключові чинники створення вартості компанією. У інтегрованій звітності компанії
надається комплексний огляд стратегії, системи управління, ефективності
компанії, існуючих можливостей, перспектив і ризиків та їх впливу на генерування
вартості впродовж тривалого періоду.
Завдяки об’єднанню фінансової та нефінансової інформації, опису моделі бізнесу,
управлінських підходів і стратегій, а також можливостей і ризиків, інтегрована
звітність уможливлює подання в одному документі різних аспектів діяльності
підприємства, зокрема: підходів до ведення бізнесу; матеріальних та
нематеріальних активів; ризиків, пов’язаних із фінансовим і нефінансовим
капіталом; екологічних, соціальних та економічних аспектів.
Інтегрована звітність комплексно характеризує результати діяльності суб’єктів
корпоративного сектору з метою задоволення інтересів користувачів про вартість і
перспективи бізнесу в цілому. Інтегрована звітність – це дорогий інструмент, тому
користуватися ним зможуть тільки ті компанії, які зможуть довести свою ринкову
перевагу за допомогою даних інтегрованої звітності.
Інтегрована звітність – це стратегія для росту підприємства.
Інтегрована звітність орієнтована в основному на забезпечення задоволення
інформаційних потреб інвесторів і в переважній більшості випадків
використовується великими організаціями. Вона об’єднує фінансові та нефінансові
показники, стратегію, ризик, можливості, поточну діяльність і включає ключові
показники результативності діяльності, а також показники сталого розвитку.
Інтегрована звітність підприємств (також відома як “звітність сталого розвитку” або
“звітність майбутнього”) складається з трьох основних компонентів: екологічна
звітність, соціальна звітність і корпоративне управління. Крім того, інтегрована
звітність – це мова “стійкого” підприємства та спосіб доведення до потенційного
користувача інформації про те, як відбувається створення вартості підприємства;
вона містить прогнози щодо короткострокового, середньострокового та
довгострокового періоду його діяльності.
Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково –аналітичної системи містить
коло фінансових і нефінансових показників, які мають бути тісно взаємозв’язані і
наведені з позицій обґрунтування власної стратегії діяльності компанії. Такий
підхід дозволяє коректно оцінити не тільки поточний стан підприємства, а й
перспективи його розвитку, а також дати відповідь на дуже важливе з позицій
інвесторів та інших зацікавлених осіб питання: яким чином компанія зараз створює
вартість і як вона планує це роботи в подальшому. В інтегрованому звіті
переплітається і фінансова, і управлінська, і статистична інформація. Її
інформаційне наповнення передбачає розкриття як фактичних, так і прогнозних
показників.
Оскільки основною метою складання інтегрованої звітності є залучення
додаткового капіталу від інвесторів, то особливістю інтегрованої моделі звітування
є не лише об’єднання в єдиному звіті різних видів фінансової та нефінансової
звітності, а перехід до регулярного складання і оприлюднення звіту, що
характеризує всі необхідні для користувачів аспекти функціонування підприємства,
які впливають на процес створення його вартості.
Це поєднання елементів як фінансової так і не фінансової звітності підприємств.
Інтегрована звітність розглядається як комплексний звіт, який висвітлює діяльність
компанії на принципах стійкого розвитку, що є загальносвітовою тенденцією
розвитку.
Інтегрована звітність – це зведення воєдино фінансової та нефінансової
інформації, що відображає здатність організації створювати й підтримувати свою
вартість у коротко–, середньо– та довгостроковому періоді.
Інтегрована звітність – це безперервний процес, який дозволяє не тільки
сформувати бачення компанією свого майбутнього в середньо– і довгостроковій
перспективі, а й розробити план дій з його досягнення.
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3
Інтегрована звітність розглядається як новий інструментарій подання результатів
діяльності компанії і призначена для забезпечення розвитку і поширення
принципів відповідального інвестування.
Інтегрована звітність являє собою прозору інформацію, сфокусовану на створенні
цінності організації як в довгостроковому, так і в короткостроковому періоді,
пояснюючи при цьому в дуже простій манері викладу, як всі елементи (фінансові
та нефінансові) формують єдине ціле.
Інтегрована звітність – найбільш іноваційний і цілісний підхід до корпоративної
звітності у світі, метою якого є надання максимально якісної, повної інформації
постачальникам фінансового капіталу, яким важлива оцінка здатності
підприємства створювати вартість протягом тривалого часу.
Інтегрована звітність – це інноваційний вид корпоративної звітності. Вважаємо
за можливе уточнити і розширити це поняття і визначити його як глобальний
процес інтеграції різнорідних відомостей про діяльність економі чного суб’єкта,
отриманих на основі вивчення внутрішнього і зовнішнього бізнес–середовища,
для формування цілісного уявлення про функціонування компанії, досягнуті
нею результати і перспективи її розвитку, а також її можливості створювати
вартість протягом довгого часу з метою створення бізнесу, що стійко
функціонує.
При розробленні змісту інтегрованої звітності доцільно посилити аналітичний
аспект: інтегрована звітність має забезпечити не тільки оцінку фінансових
результатів суб’єкта господарювання, поточного стану його діяльності, а й
можливість проведення контролю та прогнозування господарської діяльності в
майбутньому.
Інтегрована (корпоративна) звітність – гармонізація фінансової та нефінансової
звітності, де узагальнено інформацію про фінансовий стан та результати
фінансово–господарської, соціальної та екологічної діяльності підприємств, що
дає можливість оцінити ефективність прийнятих управлінських рішень та
визначити стратегічні аспекти розвитку.
Інтегрована звітність, яка поєднує дані фінансового та управлінського обліку і
відображає, тим самим, систему показників, які комплексно характеризують
діяльність організації, стає об’єктивною реальністю, що грунтується на
інституційний правилах.
Інтегрована звітність – це інструмент фінансового обліку, що являє собою
укомплектований масив інформаційних даних про організацію, який включає
комплекс показників, що характеризують економічний, соціальний і екологічний
аспекти сфери діяльності суб’єкта господарювання, а також про систему
корпоративного управління, що дозволяє зацікавленим користувачам побачити
процес створення вартості суб’єкта господарювання та сформувати думку про
його економічні цінності.
Інтегрована звітність охоплює великий обсяг різноманітної інформації, яка
дозволяє користувачам зробити висновок про результати і перспективи розвитку
компанії, вплив її діяльності на навколишнє середовище і суспільство та
об’єктивно оцінити ці результати і перспективи в ширшому контексті сталого
розвитку суспільства в цілому.
Головна мета складання інтегрованої звітності полягає у формуванні системної
інформації, яка надає можливість зовнішній зацікавленій стороні сформувати
розуміння спроможності суб’єкта господарювання створювати додану вартість
(цінність) у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі.
Інтегрована звітність не є сукупністю фінансової, нефінансової, корпоративної
звітності, а є результатом інтегрованого обліку, тобто надання інформації,
зібраної, врахованої і узагальненої в системі інтегрованого обліку, що забезпечує
розкриття інформації про ефективність функціонування фінансового капіталу для
створення і підтримки вартості компанії в розрізі його елементів в коротко –,
середньо – та довгостроковому періоді.
Інтегрована звітність – звітність, яка включає в себе як фінансову, так і
нефінансову. Інформація, яка міститься у фінансовій звітності, недостатня для всіх
заінтересованих сторін. Інтегрована звітність дозволить отримувати не просто
окремі цифри, не просто розкриття інформації за окремими напрямами (як
фінансова чи нефінансова звітність), а взаємозв’язок цих даних в прив’язці до
стратегії компанії.
Інтегрована інформація включає облікову, нормативну, планову, фінансову,
податкову, управлінську, статистичну, оперативну, технічну інформацію, а також
інші економічні дані, що відображаються через систему натуральних, трудових і
вартісних показників характер планової та виробничо–господарської діяльності
будь–якого суб’єкта господарювання.
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продовження табл. 1
1
43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53
54

55

56

57
58

59

2
Ковпотіна Е.

3
Це один з видів звітності, яка надає якісну, своєчасну, повну і достовірну
інформацію про компанію та містить дані про перспективні, стратегічні плани
компанії на майбутнє.
Солов’єва О.
Під інтегрованої звітністю розуміється процес, результатом якого є інтегрований
звіт як засіб інформування про те, як стратегія, управління, результати і
перспективи організації ведуть до створення вартості в короткостроковій,
середньостроковій і довгостроковій перспективі.
Струк Н.
Інтегрована звітність є не лише адекватним джерелом для фінансового аналізу, а
й надає інформацію про вплив підприємства на суспільство, економіку та
навколишнє середовище.
Хомуляк Т.
Інтегрована звітність як продукт такої системи містить в собі коло фінансових і
нефінансових показників, які мають бути тісно взаємозв’язані та наведені з позицій
обґрунтування власної стратегії діяльності компанії.
Чхутіашвілі Л.
Інтегрована звітність охоплює великий обсяг різноманітної інформації, яка
дозволяє зацікавленим користувачам зробити висновок про результати і
перспективи розвитку компанії, вплив її діяльності на навколишнє середовище і
суспільство і об’єктивно оцінити ці результати і перспективи в ширшому контексті
сталого розвитку суспільства в цілому.
Виручаєва А.
Це фінансова звітність, яка крім повної і достовірної інформації про компанію
містить також інформацію про плани розвитку фірми в майбутньому і про
прийдешні перспективи ії діяльності.
Шамонін Н.
Інтегрована звітність – це звітність, яка інформує про стратегічний напрям
розвитку компанії і про те, як вона працює з ресурсами; звітність повинна
показувати, наскільки прибутковою, соціально та екологічно відповідальною є
компанія.
Герасимова Л.,
Це єдиний документ, в якому відображається істотна і точна інформація про
Коробкова О.
стратегію компанії, систему корпоративного управління і показниках її діяльності в
соціальній, економічній та екологічній сферах.
Домашенко Ю.
Інтегрована звітність складається з трьох основних компонентів: екологічна
звітність, соціальна звітність і корпоративне управління, крім того, інтегрована
звітність – це мова «стійкого» підприємства та спосіб доведення до потенційного
користувача інформації про те, як відбувається створення вартості підприємства
та містить прогнози щодо короткострокового, середньострокового та
довгострокового періоду його діяльності.
Когденко В.,
Інтегрована звітність – коротке повідомлення про те, як стратегія організації,
Мельник М.
методи управління, результати і перспективи, в контексті зовнішнього
середовища, призводять до створення вартості в коротко –, середньо – і в
довгостроковій перспективі.
Койкова Е.
Інтегрована звітність – інструмент стратегічного управління, що сприяє підвищенню
рівня прозорості компанії, поєднуючи в собі фінансову і нефінансову інформацію.
Корягін М., Куцик
Інтегрована звітність – конгломерат бухгалтерсько–правлінських звітів, які
П.
відображають здатність підприємства генерувати вартість, що надається
зовнішнім користувачам для прийняття рішень.
Костирко Р.
Інтегрована звітність – це нова модель корпоративної звітності, в основу якої
покладено концепцію інтегрованого мислення, що припускає взаємозв’язок
фінансової та управлінської звітності, звітів про корпоративне.
Малиновська Н.
Інтегрована звітність – це нова модель корпоративної звітності, в основі якої
лежить концепція інтегрованого мислення, що припускає взаємозв’язок фінансової
і управлінської звітності, звітів про корпоративне управління та винагороди, а
також звітів в області сталого розвитку.
Новожилова Ю.
Інтегрована звітність – корпоративна звітність у вигляді індивідуальної або
консолідованої з відображенням фінансової та нефінансової інформації.
Рощектаєва У.
Нова модель корпоративної звітності, в основі якої лежить концепція інтегрованого
мислення, що припускає взаємозв’язок фінансової і управлінської звітності, звітів про
корпоративне управління та винагороди, а також звітів в області сталого розвитку.
Нестеренко О.
Інтегрована звітність – процес узагальнення показників, що характеризують
еколого–соціо –економічну та фінансово–господарську діяльність підприємства, в
результаті якого створюється періодичний інтегрований звіт, який містить корисну
інформацію про створення вартості в коротко –, середньо – та довгостроковій
перспективі.
Джерело: сформовано автором за [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]

Аналіз публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених (табл. 1) дає можливість відслідкувати
різноманітну кількість підходів до визначення інтегрованої звітності (табл. 2), виділивши ключові
аспекти, на яких робить наголос той чи інший вчений, розкриваючи сутність цих понять.
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Особливу увагу у контексті визначення сутності інтегрованої звітності відповідно до
Міжнародного стандарту інтегрованої звітності варто приділити розмежуванню понять «звітність» та
«звіт». На думку Макаренко І. О., поняття «інтегрована звітність» (integrated reporting) є більш ширшим
з погляду процесного підходу, що охоплює різні види звітності та процеси її підготовки (фінансову
звітність, звітність зі сталого розвитку, коментарі менеджменту) у єдине ціле. У той час як поняття
«інтегрований звіт» (integrated report) представляє собою продукт процесу підготовки інтегрованої
звітності [9, с.184]. Аналогічної думки і Нестеренко О.О. [1].
Узагальнюючи підходи науковців до трактування поняття інтегрованого звіту та враховуючи
визначення інтегрованого звіту, запропоноване МСІЗ, пропонуємо інтегрований звіт розглядати як
періодичний звіт, який надає комплексну інформацію про те, як стратегія, управління, результати
діяльності та перспективи організації, використовуючи різні види капіталів (фінансовий, виробничий,
людський, природний, інтелектуальний, соціально-репутаційний) або впливаючи на них, позначаються
на створенні вартості протягом короткострокового, середньострокового і довгострокового періоду в
контексті впливу зовнішнього середовища.
У зв’язку з цим інтегровану звітність запропоновано трактувати як процес, результатом якого є
створення інтегрованого звіту, який надає комплексну інформацію про те, як стратегія, управління,
результати та перспективи організації діяльності в контексті зовнішнього середовища, використовуючи
капітали, ведуть до створення вартості протягом короткострокового, середньострокового і
довгострокового періоду, що дає можливість оцінити ефективність прийнятих управлінських рішень та
визначити стратегічні аспекти розвитку організації.
У таблиці 3 наведені підходи відчизняних та зарубіжних вчених до визначення поняття
«інтегрований звіт».
Таблиця 3
Підходи до визначення поняття «інтегрований звіт»
№
з/п
1
1

Автор (автори)
2
Бєлоусов К.

2

Еклз Р.

3

Кодекс управління
Кінга для
Південної Африки
Балашова Н. та
Меліхов В.

4
5

Бауліна А. та
Нікіфорова О.

6

Вахрушина М.

7

Герасімова Л.

8

Герасимова Н. та
Коробкова О.

9

Гетьман В.

9

Плотніков В. та
Плотнікова О.
Гордієнко А.

10

Визначення поняття «інтегрований звіт»
3
Інтегровані звіти являють собою новий тип комбінованого річного звіту та
нефінансового звітами, підготовленого з урахуванням міжнародних рекомендацій зі
звітності у сфері сталого розвитку.
Інтегрований звіт – це єдиний документ, який містить в собі фінансову та не
фінансову інформацію про діяльність організації.
Інтегрований звіт є цілісним і комплексним представленням результатів діяльності
компанії в контексті її фінансів та забезпечення стійкості.
Інтегрований звіт передбачає розкриття інформації з питань, що робить істотний
вплив на оцінку здатності організації створювати вартість в короткостроковому,
середньостроковому і довгостроковому періоді.
В інтегрованому звіті розкриваються не тільки певні фінансові та нефінансові
показники діяльності економічного суб’єкта, а й дається опис їх взаємозв’язків і впливу
на здатність економічного суб’єкта створювати свою цінність в коротко –, середньо – і
довгостроковій перспективі, а також визначаються принципи, за якими економічний
суб’єкт оцінює ефективність своєї діяльності на шляху до досягнення своїх
стратегічних цілей.
Інтегрований звіт покликаний показати стратегічний напрямок розвитку компанії і те,
як вона працює і передбачає працювати з ресурсами. Він включає чіткий план дій на
середньо – і довгостроковий період (а не тільки на короткостроковий період), містить
інформацію про прогнози розподілу грошових потоків, інших ресурсів, про способи
залучення інвестицій, про методи руху до наміченої мети.
Інтегрований звіт дає інформацію про різні види капіталу і ефективність його
використання, що в кінцевому підсумку полегшує розуміння вартості.
Інтегрований звіт це єдиний документ, в якому відображається істотна і точна
інформація про стратегію компанії, систему корпоративного управління і показники її
діяльності в соціальній, економічній та екологічній сферах.
Інтегрований звіт компанії повинен містити відповідь на питання? Які конкретні
можливості і ризики, що впливають на здатність організації створювати цінність
протягом короткострокового, середньострокового і довгострокового періодів, і як
організація використовує такі можливості і управляє такими ризиками?
Інтегрований звіт відображає процеси створення вартості в коротко –, середньо – та
довгостроковому періодах.
Інтегрований звіт висвітлює інформацію щодо ефективності використання
підприємством різних видів капіталів (фінансового, виробничого, людського,
природного та інших) або впливу на них, можливостей організації створювати
вартість для себе та зацікавлених сторін, стратегічних орієнтирів її розвитку на
коротко –, середньо – та довгостроковий періоди та виступає джерелом повної
інформації, необхідної для прийняття рішень користувачами звітності.
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продовження табл. 3
1
11

2
Єршова Н.

3
Інтегрований звіт – це дієвий інструмент налагодження діалогу і взаєморозуміння
між компаніями і зовнішнім співтовариством, а також інструмент самовдосконалення
компанії в частині системи управління та обліку.

12

Король С.

В інтегрованому звіті підприємство надає інформацію про те, як його стратегія, корпоративне
управління, результати діяльності та перспективи дозволять йому створювати цінність
упродовж тривалого періоду. Результат діяльності підприємства в інтегрованому звіті
вважається позитивним, якщо він зумовлює зростання чистого капіталу і збільшення його
вартості, та негативним, якщо він призводить до зниження чистого капіталу і, таким чином, до
зменшення вартості підприємства. Інтегрований звіт не можна розглядати як витяг з річної
фінансової звітності або як його механічне поєднання з нефінансовим звітом. Вищенаведені
звіти відрізняються за аудиторією, метою, структурою і рівнем деталізації. Тому для
підвищення інформативності інтегрованого звіту використовують посилання на додаткову
детальну інформацію в інших звітах.

13

Тимофеєва С.

14
15

16

17

18

20
21
22
23
24

Новий вид звітів – інтегрований звіт; це комбінований річний звіт і нефінансовий звіт,
підготовлений з урахуванням міжнародних рекомендацій зі звітності у сфері сталого
розвитку.
Петрова Є.
Інтегрований звіт призначений для інформування зацікавлених сторін про те, як
узгоджені різні види діяльності (основна і допоміжна), наскільки ефективно
працюють зв’язки між ними, який потенціал створення цінності у системи.
Сафонова Ф.
Інтегрований звіт – це звіт, який об’ єднує в короткому інтегрованому форматі
фінансову і нефінансову інформацію про діяльність організації, її стратегії,
перспективи, ризики і можливості створювати і підтримувати цінність в коротко –,
середньо – та довгостроковому періоді в контексті зовнішнього середовища.
Харин А.
Інтегрований звіт компанії, що включає як фінансову, так і нефінансову інформацію
про діяльність компанії і про її вплив на навколишнє соціальне і природне
середовище, подається в даний час документом, що дозволяє найбільш повним
чином оцінювати не тільки поточний стан компанії, але і перспективи її розвитку.
Хачатурова Т.,
Інтегрований звіт дає уявлення про взаємозв’язок фінансових і нефінансових
Маркелова Т.
результатів діяльності організації, про плани розвитку та цілі на майбутнє і є
інструментом управління, за допомогою якого здійснюється збирання, оброблення,
контроль і надання користувачам інформації про те, наскільки ефективною є
діяльність організації.
Горохова Т.
Інтегрований звіт – це коротке інформаційне повідомлення про те, як стратегія
організації, управління, результати діяльності та перспективи в контексті його
зовнішнього оточення сприяють створенню вартості в коротко –, середньо – і
довгостроковій перспективі.
Шевченко І.
Інтегровані звіти компаній об’єднують інформацію про їх фінансово – економічної
результативності зі звітністю в галузі сталого розвитку.
Нестеренко О.
Результат формування інтегрованої звітності, який містить корисну інформацію про
створення вартості в коротко –, середньо – та довгостроковій перспективі.
Лессидренск Т.
Інтегрований звіт – це, насамперед, стратегічний аналіз, тобто практично
управлінська звітність, платформа для управління компанією.
Драген Х.
Інтегрований звіт – це такий звіт, який розповідає про стратегічні напрямки розвитку
компанії і про те, як вона працює з ресурсами.
Дземішкевич І.
Поліпшення репутації і підвищення лояльності співробітників – дві найбільші
цінності, які компаніям дає інтегрований звіт.
Джерело: сформовано автором за [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]

Аналізуючи дані табл.1 та 3, можна стверджувати, що наразі існують понятійні проблеми в
повноцінному застосуванні вітчизняними підприємствами МСІЗ, пов’язані з відсутністю меж між такими
засадничими категоріями, як «інтегрований звіт» та «інтегрована звітність». Тому задля уникнення їх
ототожнення необхідно визначити відмінні ознаки інтегрованого звіту та інтегрованої звітності, а також
побудовати теоретичні грані між цими поняттями.
Висновки з проведеного дослідження. Аналіз інформаційного забезпечення понятійнокатегоріального апарату інтегрованої звітності свідчить про відсутність на сьогодні чіткого уявлення
серед вітчизняних та зарубіжних науковців та практиків щодо наповнення понять «інтегрована
звітність» та «інтегрований звіт». Тож це питання потребує подальших досліджень.
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Іванишин В.В., Печенюк А.П. СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Мета. Формування оптимальних адаптивних моделей розвитку сільського зеленого туризму,
базованого на засадах соціального підприємництва.
Методика дослідження. При дослідженні використано метод порівняння – для визначення
характерних рис соціального підприємництва та сільського зеленого туризму; метод системного
підходу – при розгляді соціального підприємництва та сільського зеленого туризму як систем, які
складаються з певної кількості взаємозв’язаних між собою елементів, та, взаємодіючи, впливають на
ефективність соціально-економічного розвитку; метод наукової абстракції – при виділенні в
досліджуваних явищах міцного, стійкого, типового, що дозволило сформувати в узагальненому
вигляді певні моделі економічних відносин.
Результати дослідження. Досліджено сільський зелений туризм на предмет відповідності
цілям соціального підприємництва. Визначені характерні риси та спільні ознаки цих явищ. Окреслено і
проаналізовано проблеми розвитку соціального підприємництва та сільського туризму в Україні.
Розглянуто джерела фінансування соціального підприємництва. Сформовано пропозиції щодо
використання механізмів поєднання розвитку сільського зеленого туризму в структурі соціального
підприємництва.
Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовані пропозиції щодо формування
адаптивних моделей розвитку сільського зеленого туризму, основою яких є соціальне підприємництво.
Виявлені у дослідженні та обґрунтовані спільні ознаки діяльності сільського зеленого туризму та
соціального підприємництва, які сприятимуть інтегруванню сектору сільського зеленого туризму в
модель соціального підприємництва та можуть сформувати спільний вектор сталого розвитку
українського села, який стане основою розробки ефективної національної стратегії сільського
розвитку.
Практична цінність результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути
одним із напрямів розробки ефективної національної стратегії розвитку сільських територій, в основі
якої є підприємницька діяльність та освіта, що, в кінцевому підсумку, проявиться соціальним ефектом
від запроваджених пропозицій.
Ключові слова: соціальне підприємництво, сільський зелений туризм, соціальна стабільність,
моделі розвитку, форми інтеграції, соціальний ефект.
Іванишин В.В., Печенюк А.П. СЕЛЬСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Цель. Формирование оптимальных адаптивных моделей развития сельского зеленого туризма,
основанного на принципах социального предпринимательства.
Методика исследования. При исследовании использован метод сравнения – для определения
характерных черт социального предпринимательства и сельского зеленого туризма; метод
системного подхода – при рассмотрении социального предпринимательства и сельского зеленого
туризма как систем, состоящих из определенного количества взаимосвязанных между собой
элементов, и, действуя взаимно, влияют на эффективность социально-экономического развития;
метод научной абстракции – при выделении в исследуемых явлениях прочного, устойчивого,
типичного, что позволило сформировать в обобщенном виде определенные модели экономических
отношений.
Результаты исследования. Исследован сельский зеленый туризм на предмет соответствия
целям социального предпринимательства. Установлены характерные черты и общие признаки этих
явлений. Обозначены проблемы развития социального предпринимательства и сельского туризма в
Украине.
Рассмотрены
источники
финансирования
социального
предпринимательства.
Сформированы предложения по использованию механизмов сочетания развития сельского зеленого
туризма в структуре социального предпринимательства.
Научная новизна результатов исследования. Обоснованы предложения по формированию
адаптивных моделей развития сельского зеленого туризма, основой которых является социальное
предпринимательство.
Выявленные в исследовании и обоснованные общие признаки деятельности сельского
зеленого туризма и социального предпринимательства, будут способствовать интегрированию
сектора сельского зеленого туризма в модель социального предпринимательства и могут
сформировать общий вектор устойчивого развития украинского села, который станет основой
разработки эффективной национальной стратегии сельского развития.
Практическая ценность результатов исследования. Результаты исследования могут быть
одним из направлений разработки эффективной национальной стратегии развития сельских
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территорий, в основе которой предпринимательская деятельность и образование, что, в конечном
итоге, проявится социальным эффектом от введенных предложений.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, сельский зеленый туризм, социальная
стабильность, модели развития, формы интеграции, социальный эффект.
Ivanyshyn V.V., Pecheniuk A.P. RURAL GREEN TOURISM AS A FORM OF SOCIAL
ENTERPRISE
Purpose. The aim of the article is the formation of optimal adaptive models of development of rural
green tourism, based on the principles of social entrepreneurship.
Methodology of research. The study used a comparative method – to determine the characteristics
of social entrepreneurship and rural green tourism; the method of a systematic approach – when considering
social entrepreneurship and rural green tourism as systems that consist of a certain number of
interconnected elements, interacting and affecting the effectiveness of social and economic development;
the method of scientific abstraction – in the allocation in the phenomena studied strong, stable, typical, which
allowed to formulate in a generalized form, certain models of economic relations.
Findings. Rural green tourism on the subject of compliance with the objectives of social
entrepreneurship is investigated. Characteristic features and common features of these phenomena are
determined. The problems of the development of social entrepreneurship and rural tourism in Ukraine are
outlined and analyzed. Sources of financing of social entrepreneurship are considered. The proposals on the
use of mechanisms for combining the development of rural green tourism in the structure of social
entrepreneurship have been formed.
Originality. The proposals on the formation of adaptive models of development of rural green tourism
based on social entrepreneurship are substantiated.
Identified in the study and informed common features green tourism activities and social enterprises
that facilitate the integration of green tourism sector in the social enterprise model and can form a common
vector for sustainable development of the Ukrainian village, which will be the basis to develop an effective
national strategy for rural development.
Practical value. The results of the study can be one of the directions of development of an effective
national strategy for the development of rural areas, based on entrepreneurial activity and education, which
will ultimately be manifested by the social effect of the proposals put in place.
Key words: social entrepreneurship, rural green tourism, social stability, models of development,
forms of integration, social effect.

Ватаманюк-Зелінська
У.З.,
Устюжанінова
Н.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ
КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Мета. Обґрунтувати шляхи вдосконалення казначейської системи виконання бюджету на
підставі дослідження практики казначейського обслуговування Державного бюджету України.
Методика дослідження. При дослідженні теоретичних засад системи казначейського
обслуговування у сфері управління коштами Державного бюджету України застосовано формальнологічні та структурні методи; діючої практики виконання та аналізу виконання бюджету – економікостатистичні методи дослідження, узагальнення, порівняння.
Результати дослідження. Проаналізовано основні аспекти організації казначейської системи
виконання державного бюджету України. Висвітлено сучасні досягнення у розвитку казначейської
справи в Україні. Розглянуто динаміку основних надходжень Державного бюджету за трирічний період.
Обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності управління ресурсами та удосконалення
системи казначейського обслуговування державного бюджету. Запропоновано основні шляхи
удосконалення взаємодії органів Казначейства України з розпорядниками бюджетних коштів в процесі
казначейського обслуговування за видатками.
Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано напрями системи казначейського
обслуговування у сфері управління коштами Державного бюджету України шляхом удосконалення
системи виконання державного бюджету, яка давала б змогу здійснювати рівномірний розподіл
надходжень і витрат у часі, а також забезпечувати контроль за відповідністю державних доходів
прийнятому закону про бюджет на поточний бюджетний рік. Обґрунтовано низку першочергових
завдань (мінімізація часу на виконання казначейських транзакцій; оптимізація забезпечення
використання бюджетних коштів виключно в межах діючого бюджетного законодавства шляхом
посилення контролю за дотриманням платіжної дисципліни розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів) завдяки впровадженню програмно-технічного комплексу АС «Є-Казна» в досліднопромислову експлуатацію в усіх органах Казначейства України.
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Практична цінність результатів дослідження. Отримані результати дослідження забезпечать
дотримання прозорих правил ефективного та раціонального використання державних коштів,
недопущення бюджетних правопорушень як у діяльності органів Державної казначейської служби
України, так і в роботі головних розпорядників коштів.
Ключові слова: Державна казначейська служба України, державний бюджет, казначейське
обслуговування, виконання Державного бюджету, доходи, видатки.
Ватаманюк-Зелинская У.З., Устюжанинова Н.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
КАЗНАЧЕЙСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
В
СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА УКРАИНЫ
Цель. Обосновать пути совершенствования казначейской системы исполнения бюджета на
основании исследования практики казначейского обслуживания государственного бюджета Украины.
Методика исследования. При исследовании теоретических основ системы казначейского
обслуживания в сфере управления средствами Государственного бюджета Украины применены
формально-логические и структурные методы; действующей практики исполнения и анализа
исполнения бюджета – экономико-статистические методы исследования, обобщения, сравнения.
Результаты исследования. Проанализированы основные аспекты организации казначейской
системы исполнения государственного бюджета Украины. Освещены современные достижения в
развитии казначейской дела в Украине. Рассмотрена динамика основных поступлений
государственного бюджета за трехлетний период. Обоснованы предложения по повышению
эффективности управления ресурсами и совершенствованию системы казначейского обслуживания
государственного бюджета. Предложены основные пути совершенствования взаимодействия органов
Казначейства Украины с распорядителями бюджетных средств в процессе казначейского
обслуживания по расходам.
Научная новизна результатов исследования. Предложены направления системы
казначейского обслуживания в сфере управления средствами Государственного бюджета Украины
путем усовершенствования системы исполнения государственного бюджета, которая давала бы
возможность осуществлять равномерное распределение поступлений и расходов во времени, а также
обеспечивать контроль за соответствием государственных доходов принятому закону о бюджете на
текущий бюджетный год. Обосновано ряд первоочередных задач (минимизация времени на
выполнение казначейских транзакций; оптимизация обеспечения использования бюджетных средств
исключительно в рамках действующего бюджетного законодательства путем усиления контроля за
соблюдением платежной дисциплины распорядителями и получателями бюджетных средств)
благодаря внедрению программно-технического комплекса АС «Е-Казна» в опытно промышленную
эксплуатацию во всех органах Казначейства Украины.
Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследования
обеспечат соблюдение прозрачных правил эффективного и рационального использования
государственных средств, недопущения бюджетных правонарушений как в деятельности органов
Государственной казначейской службы Украины, так и в работе главных распорядителей средств.
Ключевые слова: Государственная казначейская служба Украины, государственный бюджет,
казначейское обслуживание, исполнение бюджета, доходы, расходы.
Vatamaniuk-Zelinska U.Z., Ustiuzhaninova N.V. IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF
TREASURY SERVICE IN THE SPHERE OF MANAGEMENT OF THE FUNDS OF THE STATE BUDGET
OF UKRAINE
Purpose. The aim of the article is to substantiate the ways of improving the treasury system of budget
execution based on the study of the practice of treasury service of the State Budget of Ukraine.
Methodology of research. Formal, structural and logical methods are used in the study of the
theoretical foundations of the system of treasury service in the field of funds management of the State
Budget of Ukraine. Current practice of execution and analysis of budget execution – economic and statistical
methods of research, generalization and comparison are also used in the article.
Findings. The main aspects of the organization of the treasury system of the state budget execution
of Ukraine are analyzed. The modern achievements in the development of the treasury business in Ukraine
are highlighted. The dynamics of the main revenues of the State Budget for the three-year period is
considered. The proposals for improving the efficiency of resource management and improving the system of
treasury service of the state budget are substantiated. The main ways of improving the interaction between
the Treasury bodies of Ukraine and the spending units are proposed in the process of treasury service by
expenditures.
Originality. The directions of the system of treasury service in the field of management of the State
Budget of Ukraine are proposed by improving the system of implementation of the state budget, which would
allow for the uniform distribution of revenues and expenditures in time, and also provide control over the
compliance of government revenues with the adopted budget law for the current fiscal year. The range of

142

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА – 7-8’2018 [76]
Науково-виробничий журнал

priority tasks (minimization of time for execution of treasury transactions, optimization of ensuring the use of
budget funds exclusively within the limits of the current budget legislation by strengthening control over the
compliance with payment discipline by the administrators and recipients of budget funds) was substantiated
due to the introduction of the software and hardware complex of the automated system “E-Kazna” in the
experimental and industrial exploitation in all bodies of the Treasury of Ukraine
Practical value. The obtained research results will ensure observance of transparent rules of effective
and rational use of state funds, prevention of budget violations both in the activities of the bodies of the State
Treasury Service of Ukraine and in the work of the main spending units.
Key words: State Treasury Service of Ukraine, state budget, treasury service, execution of the State
Budget, revenues, expenditures.

Тимошенко М.М. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГО
РОЗВИТКУ ЗА УМОВ СТАЛОСТІ: МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ
Мета. Поглиблення науково-методичних положень й обґрунтування практичних рекомендацій
щодо розробки організаційно-економічного механізму реалізації стратегії сталого розвитку сільських
територій України.
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є діалектичний,
системний та синергетичний науковий підходи. У процесі дослідження використані такі спеціальні
наукові методи: абстрактно-логічний, зокрема прийоми індукції та дедукції, аналогії та співставлення,
операціоналізації понять; метод теоретичного узагальнення та аналізу й синтезу; різноманітні
прийоми економіко-статистичного методу (статистичне спостереження, порівняння, табличний,
графічний).
Результати
дослідження.
Обґрунтовано
теоретико-методичні
засади
формування
економічного механізму реалізації стратегії сталого сільського розвитку України. Визначено, що
єдиним шляхом імплементації стратегії стабільності розвитку сільських територій є налагодження
економічного механізму, який включає методи та інструменти, які забезпечать певний тип рівноваги
між соціальними, економічними та природоохоронними складовими життя сільського населення.
Встановлено, що в основі сталого сільського розвитку повинні лежати дієві засоби, важелі та дії як
економічного так і організаційно-управлінського характеру, які впливатимуть на інтереси
господарюючих структур на селі (агроформувань різних форм власності та типів господарювання,
фермерських господарств та сільських домогосподарств) і сприятимуть не лише активізації
економічного життя на селі, а й досягнення соціального благополуччя й вирішення ряду екологічних
проблем.
Наукова новизна результатів дослідження. Доведено, що економічний механізм
імплементації стратегії сталого розвитку сільських територій України, на відміну від існуючих підходів,
доцільно розглядати як багатофункціональну систему політико-правових, нормативно-методичних,
соціально-економічних, організаційно-виробничих, природоохоронних, інноваційно-інвестиційних та
інших заходів, спрямованих на забезпечення реальних прогресивних змін у виробничій, соціальній та
екологічній сферах сільської місцевості для підвищення добробуту і якості життя сільського населення
та держави в цілому.
Практична цінність результатів дослідження. Отримані результати, сформульовані висновки
та пропозиції сприятимуть розв’язанню теоретичних та практичних проблем формування дієвого
економічного механізму реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку сільських
територій як ключового елементу сучасної моделі сільської економіки України.
Ключові слова: сільські території, економічний механізм, сталий сільський розвиток, соціальноекономічні проблеми, стратегія, методи, важелі, інструменти.
Тимошенко М.М. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СЕЛЬСКОГО
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОСТИ: МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Цель. Углубление научно-методических положений и обоснование практических рекомендаций
по разработке организационно-экономического механизма реализации стратегии устойчивого
развития сельских территорий Украины.
Методика исследования. Теоретико-методологической основой исследования является
диалектический, системный и синергетический научный подходы. В процессе исследования
использованы такие специальные научные методы: абстрактно-логический, в частности приемы
индукции и дедукции, аналогии и сопоставления, операционализации понятий; методы
теоретического обобщения, анализа и синтеза; разнообразные приемы экономико-статистического
метода (статистическое наблюдение, сравнение, табличный, графический).
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Результаты исследования. Обоснованы теоретико-методические основы формирования
экономического механизма реализации стратегии устойчивого сельского развития Украины.
Определено, что единственным путем имплементации стратегии стабильности развития сельских
территорий является налаживание экономического механизма, который включает методы и
инструменты, которые обеспечат определенный тип равновесия между социальными,
экономическими и природоохранными составляющими жизни сельского населения. Установлено, что
в основе устойчивого сельского развития должны лежать действенные средства, рычаги и действия
как экономического так и организационно-управленческого характера, которые будут влиять на
интересы хозяйствующих структур на селе (агроформирований различных форм собственности и
типов хозяйствования, фермерских хозяйств и сельских домохозяйств) и способствовать не только
активизации экономической жизни на селе, но и достижения социального благополучия и решения
ряда экологических проблем.
Научная новизна результатов исследования. Доказано, что экономический механизм
имплементации стратегии устойчивого развития сельских территорий Украины, в отличие от
существующих подходов, целесообразно рассматривать как многофункциональную систему
политико-правовых,
нормативно-методических,
социально-экономических,
организационнопроизводственных, природоохранных, инновационно-инвестиционных и других мероприятий,
направленных на обеспечение реальных прогрессивных изменений в производственной, социальной
и экологической сферах сельской местности для повышения благосостояния и качества жизни
сельского населения и державы в целом.
Практическая
ценность
результатов
исследования.
Полученные
результаты,
сформулированы выводы и предложения будут способствовать решению теоретических и
практических проблем формирования действенного экономического механизма реализации стратегии
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий как ключевого элемента
современной модели сельской экономики Украины.
Ключевые слова: сельские территории, экономический механизм, устойчивое сельское
развитие, социально-экономические проблемы, стратегия, методы, рычаги, инструменты.
Tymoschenko M.M. ECONOMIC MECHANISM FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY
OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT UNDER THE CONDITIONS OF STABILITY: METHODS
AND INSTRUMENTS
Purpose. The paper deals with the deepening of scientific and methodological provisions and
substantiation of practical recommendations for the development of organizational and economic mechanism
for implementation of the strategy of sustainable development of rural areas of Ukraine.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the dialectic,
systemic and synergetic scientific approaches. In the process of research, the following special scientific
methods have been used: abstract cand logical, in particular methods of induction and deduction, analogy
and comparison, operationalization of concepts; method of theoretical generalization and analysis and
synthesis; various methods of economic and statistical methods (statistical observation, comparison, tabular,
graphic).
Findings. It should be emphasized that theoretical and methodical principles of forming an economic
mechanism for realization of the strategy of sustainable rural development of Ukraine are discussed. It is
determined that the only way of implementing the strategy of the stability of rural development is to establish
an economic mechanism that includes methods and tools that will provide a certain type of balance between
the social, economic and environmental components of the rural population. It has been established that the
basis of sustainable rural development should be the effective means, levers and actions of both economic
and organizational and managerial character, which will affect the interests of the economic structures in the
village (agricultural institutes of different forms of ownership and types of management, farms and rural
households) and will promote not only the intensification of economic life in the countryside, but also the
achievement of social well-being and the solution of a number of environmental problems.
Originality. It is proved that the economic mechanism of implementation of the strategy of sustainable
development of rural territories of Ukraine, in contrast to the existing approaches, should be considered as a
multifunctional system of political, legal, methodological, socio-economic, organizational-industrial,
environmental protection, innovation-investment and other measures. That are aimed to provide real
progressive changes in the productive, social and environmental spheres of the countryside for improving
the well-being and quality of life of the rural population and maintaining you are in general.
Practical value. The obtained results, the formulated conclusions and proposals will contribute to
solving theoretical and practical problems of forming an effective economic mechanism for implementing the
strategy of sustainable socio-economic development of rural territories as a key element of the modern
model of the rural economy of Ukraine.
Key words: rural areas, economic mechanism, sustainable rural development, socio-economic
problems, strategy, methods, levers, tools.
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Желізко О.О. СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК КЛЮЧОВА СКЛАДОВА
ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН
Мета. Розробка та запровадження системи інформаційного забезпечення в межах підвищення
результативності державного регулювання інституціональних змін у контексті управління економічною
безпекою підприємництва та національною системою економічної безпеки підприємництва в Україні.
Методика дослідження. В межах дослідження використано методи: аналізу та синтезу для
виявлення проблем інформаційного забезпечення державного регулювання інституціональних змін в
Україні; індукції та дедукції для формування та характеристики системи інформаційного забезпечення
державного регулювання інституціональних змін в країні; графічний для подання відповідної
інформації.
Результати дослідження. У науковій статті вказано на низьку результативність державного
регулювання інституціональних змін в Україні. Відзначено, що таке положення справ негативно
впливає на економічну безпеку підприємництва та функціонування національної системи економічної
безпеки підприємництва в країні. Окремо досліджено взаємозв’язок між економічністю, якістю,
ефективністю та результативністю державного регулювання інституціональних змін. В якості напрямку
підвищення результативності державного регулювання інституціональних змін в Україні
запропоновано використовувати відповідну систему інформаційного забезпечення. В межах
формування та функціонування розробленої і запропонованої системи пропонується використовувати
відповідний механізм.
Наукова новизна результатів дослідження. У роботі дістало подальшого розвитку
визначення взаємозв’язку між економічністю, якістю, ефективністю та результативністю державного
регулювання інституціональних змін, яке, на відміну від існуючих, направлено на забезпечення
відповідного рівня економічної безпеки підприємництва та належного функціонування СЕБП в країні.
Також у дослідженні удосконалено систему інформаційного забезпечення державного регулювання
інституціональних змін, яка, на відміну від існуючих, базується на відповідному механізмі її
формування.
Практична цінність результатів дослідження. Результати наукового дослідження можливо
використати для підвищення результативності державного регулювання інституціональних змін у
контексті управління економічною безпекою підприємництва та національною системою економічної
безпеки підприємництва в Україні.
Ключові слова: державне регулювання, економічна безпека підприємництва, економічність,
ефективність, інституціональні зміни, інформаційне забезпечення, механізм, результативність,
система, якість.
Желизко А.А. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК КЛЮЧЕВАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПОВЫШЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Цель. Разработка и внедрение системы информационного обеспечения в рамках повышения
результативности государственного регулирования институциональных изменений в контексте
управления экономической безопасностью предпринимательства и национальной системой
экономической безопасности предпринимательства в Украине.
Методика исследования. В рамках исследования использовано методы: анализа и синтеза
для выявления проблем информационного обеспечения государственного регулирования
институциональных изменений в Украине; индукции и дедукции для формирования и характеристики
системы информационного обеспечения государственного регулирования институциональных
изменений в стране; графический для подачи соответствующей информации.
Результаты исследования. В научной статье указано на низкую результативность
государственного регулирования институциональных изменений в Украине. Отмечено, что такое
положение дел негативно влияет на экономическую безопасность предпринимательства и
функционирование национальной системы экономической безопасности предпринимательства в
стране. Отдельно исследована взаимосвязь между экономичностью, качеством, эффективностью и
результативностью государственного регулирования институциональных изменений. В качестве
направления повышения результативности государственного регулирования институциональных
изменений в Украине предложено использовать соответствующую систему информационного
обеспечения. В рамках формирования и функционирования разработанной, а также предложенной
системы предлагается использовать соответствующий механизм.
Научная новизна результатов исследования. В работе получило дальнейшее развитие
определение взаимосвязи между экономичностью, качеством, эффективностью и результативностью
государственного регулирования институциональных изменений, которое, в отличие от
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существующих, направлено на обеспечение соответствующего уровня экономической безопасности
предпринимательства и надлежащего функционирования СЭБП в стране. Также в исследовании
усовершенствована система информационного обеспечения государственного регулирования
институциональных изменений, которая, в отличие от существующих, базируется на
соответствующем механизме ее формирования.
Практическая ценность результатов исследования. Результаты научного исследования
возможно использовать для повышения результативности государственного регулирования
институциональных
изменений
в
контексте
управления
экономической
безопасностью
предпринимательства и национальной системой экономической безопасности предпринимательства
в Украине.
Ключевые
слова:
государственное
регулирование,
экономическая
безопасность
предпринимательства,
экономичность,
эффективность,
институциональные
изменения,
информационное обеспечение, механизм, результативность, система, качество.
Zhelizko O.O. THE SYSTEM OF INFORMATION MANAGEMENT AS THE KEY COMPONENT FOR
EFFECTIVENESS INCREASE OF THE STATE REGULATION OF INSTITUTIONAL CHANGES
Purpose. The aim of the article is to develop and implement the system of information management
within the effectiveness increase of the state regulation of institutional changes in the context of
management of economic security of entrepreneurship and the national system of economic security of
entrepreneurship in Ukraine.
Methodology of research. Within the research the following methods have been used: analysis and
synthesis – to detect problems of information management of the state regulation of institutional changes in
Ukraine; induction and deduction – to create and provide features of the system of information management
of the state regulation of institutional changes in the country; graphical – to provide the appropriate
information.
Findings. The scientific article has identified the low level of performance of the state regulation of
institutional changes in Ukraine. It has also been stated that such a situation adversely affects economic
security of entrepreneurship and functioning of the national system of economic security of entrepreneurship
in the country. Separately, the relationship between cost-efficiency, quality, effectiveness and performance of
the state regulation of institutional changes has been studied. To use an appropriate system of information
management is suggested as one of the ways to increase performance of the state regulation of institutional
changes in Ukraine. Within the formation and operation of the system developed and introduced, the data
obtained in the paper have suggested using the appropriate mechanism.
Originality. The research has further developed the detection of relationship between cost-efficiency,
quality, effectiveness and performance of the state regulation of institutional changes, which unlike existed
ones is aimed at provision of the appropriate level of economic security of entrepreneurship and the
appropriate operation of SESE in the country. In addition, the research has improved the system of
information management of the state regulation of institutional changes, which in contrast to the current ones
is based on the appropriate mechanism of its formation.
Practical value. The results of scientific research can be used to increase the performance of the
state regulation of institutional changes in the context of economic security of entrepreneurship management
as well as management of the national system of economic security of entrepreneurship in Ukraine.
Key words: state regulation, economic security of entrepreneurship, cost-efficiency, effectiveness,
institutional changes, information management, mechanism, performance, system, quality.

Шпак Н.Г. ОПТИМІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВ КВОТУВАННЯ
НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ
Мета. Дослідити вплив встановлення квоти для насичення внутрішнього ринку на оптимальні
обсяги продукції і величину цін в міжнародній економічній системі.
Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалась методика математичного
моделювання, яку можна розглядати як засіб вивчення реальної системи шляхом її заміни зручнішою
для експериментального дослідження системою (моделлю), що зберігає істотні риси оригіналу. При
моделюванні здійснювалася апроксимація функції опису більш простою і зручною для практичного
аналізу функцією – моделлю.
Результати дослідження. Встановлено, що при використанні жорсткої квоти на насичення
внутрішнього ринку, собівартість продукції вітчизняного виробника стає менш впливовою, тобто не
впливає на оптимальні обсяги постачання продукції ні вітчизняного, ні зарубіжного виробника. А це
означає, що, встановлюючи жорстку квоту, держава не стимулює вітчизняного виробника до зниження
собівартості своєї продукції.
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Визначено, що вітчизняний виробник виявиться неконкурентоспроможним на своєму ринку,
якщо держава встановить невисокі розміри квоти, або низькі ставки мита для іноземного виробника,
продукція якого має низьку собівартість. В цьому випадку весь обсяг квоти буде забезпечений тільки
за рахунок продукції іноземного виробника.
Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано, що, на відміну від існуючого
обмеження експорту товарів шляхом квотування, більш доцільним є введення квотування насичення
внутрішнього ринку, оскільки форсована лібералізація зовнішньоекономічної діяльності може
призвести до значних втрат в результаті безконтрольного вивозу товарів та природних ресурсів.
Практична цінність результатів дослідження. Отримані результати досліджень є підґрунтям
для використання методів нетарифного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Ключові слова: нетарифне регулювання, квотування, митне оформлення, вітчизняний
виробник, ринок збуту, конкурентоспроможність, мито, прибуток.
Шпак Н.Г. ОПТИМИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ
УСЛОВИИ КВОТИРОВАНИЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
Цель. Исследовать влияние установления квоты для насыщения внутреннего рынка на
оптимальные объемы продукции и величину цен в международной экономической системе.
Методика
исследования.
В
процессе
исследования
использовалась
методика
математического моделирования, которую можно рассматривать как средство изучения реальной
системы путем ее замены более удобной для экспериментального исследования системой
(моделью), сохраняющая существенные черты оригинала. При моделировании осуществлялась
аппроксимация функции описания более простой и удобной для практического анализа функцией моделью.
Результаты исследования. Установлено, что при использовании жесткой квоты на насыщение
внутреннего рынка, себестоимость продукции отечественного производителя становится менее
влиятельной, то есть почти не влияет на оптимальные объемы снабжения продукции ни
отечественного, ни зарубежного производителя. А это значит, что, устанавливая жесткую квоту,
государство не стимулирует отечественного производителя к снижению себестоимости своей
продукции.
Определено, что отечественный производитель окажется неконкурентоспособным на своем
рынке, если государство установит невысокие размеры квоты, или низкие ставки пошлины для
иностранного производителя, продукция которой имеет низкую себестоимость. В этом случае весь
объем квоты будет обеспечен только за счет продукции иностранного производителя.
Научная новизна результатов исследования. Обосновано, что, в отличие от существующего
ограничения экспорта товаров путем квотирования, целесообразнее является введение квотирования
насыщения внутреннего рынка, поскольку форсированная либерализация внешнеэкономической
деятельности может привести к значительным потерям в результате бесконтрольного вывоза товаров
и природных ресурсов.
Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследований
являются основой для использования методов нетарифного регулирования при осуществлении
внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: нетарифное регулирование, квотирование, таможенное оформление,
отечественный производитель, рынок сбыта, конкурентоспособность, пошлина, прибыль.
Shpak N.H. OPTIMIZATION OF THE INTERNATIONAL ECONOMIC SYSTEM IN THE
CONDITIONS OF QUOTATION ON THE DOMESTIC MARKET
Purpose. The aim of the article is to investigate the effect of establishing a quota for saturation of the
domestic market on optimal volumes of production and the value of prices in the international economic
system.
Methodology of research. The method of mathematical modelling was used in the course of the
research, which can be considered as a means of studying the real system by replacing it with a more
convenient system for the experimental study (model) that retains the essential features of the original. In the
simulation, the approximation of the description function was simpler and more convenient for practical
analysis by the function – model.
Findings. It is established that when using a strict quota on the saturation of the domestic market, the
cost of domestic producer production becomes less influential, that is, it does not affect the optimum supply
of products of domestic or foreign manufacturer. And this means that by setting a rigid quota, the state does
not stimulate domestic producers to reduce the cost of their products. It is determined that a domestic
producer will be uncompetitive in its market, if the state establishes low quota sizes, or low rates of customs
duty for a foreign manufacturer, whose production has a low cost. In this case, the entire volume of the quota
will be provided only at the expense of foreign producer’s products.
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Originality. It is substantiated that, in contrast to the existing restriction on the export of goods by
quota, it is more appropriate to introduce a quota for saturation of the domestic market, since the forced
liberalization of foreign economic activity can lead to significant losses as a result of uncontrolled export of
goods and natural resources.
Practical value. The obtained research results are the basis for using non-tariff regulation methods in
the implementation of foreign economic activity.
Key words: non-tariff regulation, quotation, customs clearance, domestic producer, sales market,
competitiveness, duty, profit.

Стельмащук
А.М.
СТВОРЕННЯ
ІНСТИТУЦІЙНИХ
АГРАРНИХ
ВИРОБНИЧОІНФРАСТРУКТУРНИХ ФОРМУВАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ ЯК ОСНОВИ БАГАТОУКЛАДНОГО
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Мета. Обґрунтування теоретико-методичних положень та практичних пропозицій щодо
створення інституційних аграрних виробничо-інфраструктурних формувань європейського типу як
основи багатоукладного розвитку сільської економіки
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження стали наукові методи пізнання,
що базуються на системному підході до розв’язання поставлених завдань. Для досягнення
поставленої мети і отримання результатів дослідження використано низку загальних та спеціальних
наукових підходів і методів дослідження: діалектичний; монографічний (при опрацюванні наукових
публікацій); метод наукової абстракції (відмежування від усього випадкового, несуттєвого,
проникнення в сутність економічних явищ і процесів), комплексний підхід (при дослідженні
ефективності різних організаційно-правових форм господарювання); метод аналогій та порівнянь (при
дослідженні аграрних виробничо-інфраструктурних формувань європейського типу); метод системного
аналізу (при формуванні висновків та пропозицій щодо вирішення поставлених завдань) та інші.
Досліджуючи заявлену проблематику, опрацьовано постанови Кабінету Міністрів України,
закони України, нормативні акти міністерств та відомств, інформацію Міністерства аграрної політики
та продовольства України, монографії, наукові статті, інформацію з мережі Internet та ін.
Результати дослідження. Обґрунтовано сутність основних теоретичних положень
досліджуваної проблеми, опрацьовано європейський досвід багатоукладного розвитку сільських
територій. Встановлено, що інституційне забезпечення розвитку територій України характеризується
повільністю, несистемністю та фрагментарністю державних заходів щодо реалізації завдань
системних реформ. Визначено, що на сьогодні в Україні існує дуже мало джерел вироблення
альтернативних варіантів політики, хоча існує надзвичайно потужний формальний державний апарат
контролю за діяльністю органів державного управління, при цьому реально ніхто не несе
відповідальності за якість рекомендацій щодо розробки і впровадження напрямів політики та надання
послуг. Запропоновано активізувати розбудову громадянського суспільства як основи розширення
інфраструктурних формувань європейського типу та багатоукладного розвитку сільської економіки.
Обґрунтовано доцільність збереження фермерства та сільського способу життя на основі розвитку
кооперативів.
Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано доцільним створити на базі
науково-дослідної установи спеціальний самодостатній міжрегіональний (міжобласний) Центр
стратегічного розвитку сільських територій з формуванням мережі регіональних і місцевих агенцій
сільського розвитку, який стане координаційним інструментом вирішення багатогранних проблем
сільських територій. При Центрі мають функціонувати госпрозрахункові відділи: трансферу технологій;
розробки, експертної оцінки і впровадження інноваційно-інвестиційних проектів; організації ринку
праці, ресурсів і продукції; консультаційно-дорадчий, видавничо-інформаційний та інші. Місцеві агенції
сільського розвитку створюються на муніципальному рівні для здійснення інформаційної,
консультаційної, комунікаційної та маркетингової діяльності на сільських територіях.
Практична цінність результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть
формуванню
обґрунтованої
аграрної
політики,
організації
стратегічного
планування
багатофункціонального розвитку сільських територій; підтримці місцевому самоврядуванню в сприянні
масштабного поширення інновацій у сферах аграрного бізнесу і несільськогосподарських видів
діяльності.
Ключові слова: сільські території, багатоукладний розвиток, інституційне забезпечення, аграрні
виробничо-інфраструктурні формування європейського типу.
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Стельмащук А.М. СОЗДАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АГРАРНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННОИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ
ЕВРОПЕЙСКОГО
ТИПА
КАК
ОСНОВЫ
МНОГОУКЛАДНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Цель. Обоснование теоретико-методических положений и практических предложений по
созданию институциональных аграрных производственно-инфраструктурных формирований
европейского типа как основы многоукладного развития сельской экономики.
Методика исследования. Методологической основой исследования стали научные методы
познания, основанные на системном подходе к решению поставленных задач. Для достижения
поставленной цели и получения результатов исследования использован ряд общих и специальных
научных подходов и методов исследования: диалектический; монографический (при обработке
научных публикаций); метод научной абстракции (отмежевание от всего случайного,
несущественного, проникновение в сущность экономических явлений и процессов); комплексный
подход (при исследовании эффективности
различных
организационно-правовых
форм
хозяйствования); метод аналогий и сравнений (при исследовании аграрных производственноинфраструктурных формирований европейского типа); метод системного анализа (при формировании
выводов и предложений по решению поставленных задач) и другие.
Исследуя заявленную проблематику, обработано постановления Кабинета Министров Украины,
законы Украины, нормативные акты министерств и ведомств, информацию Министерства аграрной
политики и продовольствия Украины, монографии, научные статьи, информацию из сети Internet и др.
Результаты исследования. Обосновано сущность основных теоретических положений
исследуемой проблемы, проработан европейский опыт многоукладного развития сельских
территорий. Установлено, что институциональное обеспечение развития территорий Украины
характеризуется медлительностью, несистемностью и фрагментарностью государственных
мероприятий относительно реализации задач системных реформ. Определено, что на сегодня в
Украине существует очень мало источников выработки альтернативных вариантов политики, хотя
существует очень мощный формальный государственный аппарат контроля над деятельностью
органов государственного управления, при этом реально никто не несет ответственности за качество
рекомендаций по разработке и внедрению направлений политики и услуг. Предложено
активизировать развитие гражданского общества как основы расширения инфраструктурных
формирований европейского типа и многоукладного развития сельской экономики. Обоснована
целесообразность сохранения фермерства и сельского образа жизни на основе развития
кооперативов.
Научная новизна результатов исследования. Обосновано целесообразным создать на базе
научно-исследовательского
учреждения
специальный
самодостаточный
межрегиональный
(межобластной) Центр стратегического развития сельских территорий с формированием сети
региональных и местных агентств сельского развития, который станет координационным
инструментом решения многогранных проблем сельских территорий. При Центре должны
функционировать хозрасчетные отделы: трансфера технологий; разработки, экспертной оценки и
внедрения инновационно-инвестиционных проектов; организации рынка труда, ресурсов и продукции;
консультационно-совещательный, издательско-информационный и другие. Местные агентства
сельского развития создаются на муниципальном уровне для осуществления информационной,
консультационной, коммуникационной и маркетинговой деятельности на сельских территориях.
Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследования
будут способствовать формированию обоснованной аграрной политики, организации стратегического
планирования многофункционального развития сельских территорий; поддержке местному
самоуправлению в содействии масштабного распространения инноваций в сферах аграрного бизнеса
и несельскохозяйственных видов деятельности.
Ключевые слова: сельские территории, многоукладное развитие, институциональное
обеспечение, аграрные производственно-инфраструктурные формирования европейского типа.
Stelmashchuk A.M. CREATION OF INSTITUTIONAL AGRICULTURAL PRODUCTION AND
INFRASTRUCTURE FORMATIONS OF THE EUROPEAN TYPE AS THE BASIS OF
MULTIDISCIPLINARY DEVELOPMENT OF THE RURAL ECONOMY IN UKRAINE
Purpose. The aim of the article is to substantiate theoretical and methodological provisions and
practical proposals for the creation of institutional agricultural production and infrastructure formations of the
European type as the basis of multidisciplinary development of the rural economy.
Methodology of research. Methodological basis of the research are the scientific methods of
cognition, which are based on the system approach to the solution of the tasks. A number of general and
special scientific approaches and research methods have been used to achieve the goal and to obtain the
results of the study: dialectical; monographic (when working out scientific publications); the method of
scientific abstraction (separation from all random, insignificant, penetration into the essence of economic
phenomena and processes), an integrated approach (in the study of the effectiveness of various
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organizational and legal forms of management); the method of analogies and comparisons (in the study of
agricultural production and infrastructure formations of the European type); the method of system analysis
(when forming conclusions and proposals for the solution of the tasks), and others.
Investigating the stated issues, the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, laws of Ukraine,
normative acts of ministries and departments, information of the Ministry of Agrarian Policy and Food of
Ukraine, monographs, scientific articles, information from the Internet, etc., are worked out.
Findings. The essence of the basic theoretical positions of the investigated problem is substantiated;
the European experience of multidisciplinary development of rural territories is worked out. It is established
that the institutional provision of the development of Ukrainian territories is characterized by slowness,
unsystematic and fragmentary state measures for the implementation of the tasks of systemic reforms. It is
determined that today in Ukraine there are very few sources of alternative policy options, although there is
an extremely powerful formal state control over the activities of public administration, while no one really is
responsible for the quality of the recommendations on the development and implementation of policies and
services. It is proposed to intensify the development of civil society as the basis for expanding European type
infrastructural formations and multidisciplinary rural economy development. The expediency of preserving
farming and rural lifestyle based on the development of cooperatives has been substantiated.
Originality. It is substantiated to create a special self-sufficient interregional (interregional) Centre for
Strategic Development of Rural Areas on the basis of a research institution with the formation of a network of
regional and local rural development agencies, which will become a coordinating tool for addressing the
multifaceted problems of rural areas. There must be functioning self-supporting departments at the Centre:
technology transfer; development, expert evaluation and implementation of innovation and investment
projects; organization of the labour market, resources and products; consulting and advisory, publishing and
information and others. Local rural development agencies are set up at the municipal level to carry out
informational, consulting, communication and marketing activities in rural areas.
Practical value. The obtained research results will promote the formation of sound agricultural policy,
organization of strategic planning of multifunctional development of rural territories; support local selfgovernment in promoting a large-scale dissemination of innovations in the spheres of agrarian business and
non-agricultural activities.
Key words: rural territories, multidisciplinary development, institutional support, agricultural production
and infrastructure formations of the European type.

Місюк М.В., Мушеник І.М. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мета. Аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку інноваційної діяльності аграрних підприємств
України та узагальнення напрямків та заходів щодо підвищення їх інноваційної активності.
Методика дослідження. У процесі написання статті використовувалися загальнонаукові та
спеціальні методи. Використано системно-інституціональний підхід для узагальнення взаємозв’язків
інвестиційно-інноваційної діяльності та розвитку ресурсного потенціалу агробізнесу. У дослідженні
використано такі наукові методи: наукової абстракції – для теоретичного узагальнення, уточнення
понятійного апарату з проблеми дослідження, формулювання висновків; статистичних порівнянь, –
при дослідження індексу конкурентоспроможності України та інвестиційно-інноваційного забезпечення;
метод діалектичного пізнання, який використовувався при розгляді стану інноваційного розвитку
агробізнесу; економіко-математичний – при удосконаленні методичних підходів до оцінки інноваційних
проектів розвитку аграрних підприємств.
Результати дослідження. Визначено базові положення теорії формування інноваційної
діяльності на розвиток ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Обґрунтовано динаміку розвитку
ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Розглянуто теоретичні та практичні основи розвитку
інноваційної діяльності агропромислових підприємств України. Висвітлено проблеми, які гальмують
інноваційну діяльність підприємств. Зазначено пріоритетні напрями інноваційного розвитку
агропромислових підприємств. Висвітлено теоретико-методологічні підходи до створення умов
підвищення здатності аграрних підприємств щодо подальшого інноваційного розвитку.
Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано теоретико-методичні підходи та
рекомендації щодо удосконалення впливу інноваційної діяльності на розвиток ресурсного потенціалу
аграрних підприємств.
Практична значущість результатів дослідження. Результати досліджень можуть бути
використанні Кам’янець-Подільською райдержадміністрацією при розробці пропозицій і практичних
рекомендацій з обґрунтування Плану економічного розвитку сільського господарства на 2018–2019 рр.
Ключові
слова:
інновації,
інноваційна
діяльність,
агропромисловий
комплекс,
сільськогосподарські підприємства
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Мисюк Н.В., Мушеник И.Н. ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель. Анализ современного состояния и тенденций развития инновационной деятельности
аграрных предприятий Украины и обобщение направлений и мероприятий по повышению их
инновационной активности.
Методика исследования. В процессе написания статьи использовались общенаучные и
специальные методы. Использованы системно-институциональный подход для обобщения
взаимосвязей инвестиционно-инновационной деятельности и развития ресурсного потенциала
агробизнеса. В исследовании использованы следующие научные методы: научной абстракции – для
теоретического обобщения, уточнения понятийного аппарата по проблеме исследования,
формулирования
выводов;
статистических
сравнений
–
при
исследования
индекса
конкурентоспособности
Украины
и
инвестиционно-инновационного
обеспечения;
метод
диалектического познания, который использовался при рассмотрении состояния инновационного
развития агробизнеса; экономико-математический – при совершенствовании методических подходов
к оценке инновационных проектов развития аграрных предприятий.
Результаты исследования. Определены базовые положения теории формирования
инновационной деятельности на развитие ресурсного потенциала аграрных предприятий.
Обосновано динамику развития ресурсного потенциала аграрных предприятий. Рассмотрены
теоретические и практические основы инновационной деятельности агропромышленных предприятий
Украины. Освещены проблемы, которые тормозят инновационную деятельность предприятий.
Указано приоритетные направления инновационного развития агропромышленных предприятий.
Освещены теоретико-методологические подходы к созданию условий повышения способности
аграрных предприятий по дальнейшему инновационного развития.
Научная новизна результатов исследования. Обоснованы теоретико-методические подходы
и рекомендации по совершенствованию влияния инновационной деятельности на развитие
ресурсного потенциала аграрных предприятий.
Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследований могут быть
использованы Каменец-Подольской райгосадминистрацией при разработке предложений и
практических рекомендаций по обоснованию Плана экономического развития сельского хозяйства на
2018-2019 гг.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, агропромышленный комплекс,
сельскохозяйственные предприятия.
Misiuk М.V., Mushenyk І.М. INFLUENCE OF INNOVATION ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES RESOURCE POTENTIAL
Purpose.The purpose of the article is to analyze current state and trends in the agricultural
enterprises development of innovative activities of Ukraine and the synthesis of directions and measures to
increase their innovative activity.
Methodology of research. In the process of writing the article, general scientific and special methods
were used. The system and institutional approach is used to summarize the relationship of investment and
innovation and the development of the agribusiness resource potential. The study used the following
scientific methods: scientific abstraction – for theoretical synthesis, clarification of the conceptual apparatus
on the study problem, the formulation of conclusions; statistical comparisons, in the index study of Ukraine
competitiveness and investment and innovation support; the dialectical cognition method, which is used
when considering the innovative development state of agribusiness; economic and mathematical – with the
methodological approaches improvement to the innovative projects evaluation for the agricultural enterprises
development.
Findings. The formation theory basic principles of innovative activity on the resource potential
development of agricultural enterprises are determined. The dynamics of the resource potential development
of agricultural enterprises is substantiated. The theoretical and practical foundations of the innovation
activities of the agro-industrial enterprises of Ukraine are considered. The problems that hamper the
innovation activity of enterprises are covered. The priority directions of agro-industrial enterprises innovative
development are indicated. Theoretical and methodological approaches to creating conditions for increasing
the agricultural enterprises capacity for further innovative development are highlighted.
Orinality. It consists in substantiating theoretical and methodological approaches and
recommendations for improving the impact of innovation on the resource potential development of
agricultural enterprises.
Practical value. The research results can be used by the Kamianets-Podilskyi District State
Administration in developing proposals and practical recommendations for substantiating the Plan for the
Economic Development of Agriculture for 2018-2019.
Key words: innovation, innovation activity, agro-industrial complex, agricultural enterprises.
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Волощук Ю.О., Волощук В.Р. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мета. Обґрунтування сутності і механізмів фінансового забезпечення інноваційного розвитку
агропромислових підприємств.
Методика дослідження. Для виконання визначених завдань дослідження та досягнення
поставленої мети використано діалектичний метод наукового пізнання, системний і логічний підходи.
У процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи: економіко-статистичний – для
узагальнити тенденції інноваційної діяльності в Україні; табличний – для наочного відображення
результатів дослідження; абстрактно-логічний – при формуванні висновків.
Результати дослідження. Визначено тенденції і узагальнено особливості здійснення
інноваційних процесів, обґрунтовано інструменти і джерела фінансування інноваційної діяльності
агропромислових підприємств. Систематизовано основні напрями підвищення ефективності
інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств, до яких віднесено необхідність розробки
оптимальної інноваційної стратегії розвитку та прийняття оптимальних управлінських рішень.
Виявлено низький рівень конкурентоспроможності галузей у порівнянні з західними країнами та
обґрунтовано його причини.
Встановлено, що для підвищення рівня конкурентоспроможності галузей підприємств необхідно:
захистити права інвесторів та відкрити доступ до кредитування малого та середнього бізнесу через
спеціальні фонди; створити інноваційно-інвестиційну інфраструктуру; запровадити механізм
громадської апробації інвестиційних проектів на агропромислових підприємствах; інтегрувати
інвестиційне законодавство; створити національну систему страхування інвестиційних ризиків при
реалізації довгострокових проектів; інтегрувати до європейського інвестиційного простору та
адаптація законодавчої бази до МСАА; законодавчо закріпити процедуру злиття та поглинання
підприємств з метою залучення інвестицій, а також забезпечити належний рівень регулювання цих
процесів для уникнення монополізації іноземними інвесторами провідних галузей національної
економіки; проводити аудит спеціальних режимів інвестиційної діяльності та здійснювати уточнення
концепції їх застосування; створити нормативно-правову базу відносин щодо участі іноземних
інвесторів; законодавчо закріпити можливості реорганізації корпоративних і пайових фондів.
Наукова новизна результатів дослідження. Набули подальшого розвитку інструменти
здійснення інноваційних процесів, виділення тенденцій і джерел фінансування інноваційної діяльності
агропромислових підприємств та здатності системи забезпечувати грошовими ресурсами
інноваційний розвиток для подальшого зростання вітчизняної економіки, а також розробка і
систематизація законодавчої бази у сфері інновацій та інвестицій; регулювання масових інновацій та
детермінант залучення іноземних інвестицій і визначення напрямів активізації інноваційноінвестиційної діяльності агропромислових підприємств.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть
бути використані підприємствами та бізнесом для відновлення активних інвестиційних процесів щодо
інноваційної діяльності підприємств, а також для забезпечення ефективного захисту прав інвесторів.
Ключові слова: інвестиції, інновації, фінансування, наукові розробки, інноваційно-інвестиційна
діяльність, держава.
Волощук Ю.А., Волощук В.Р. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель. Обоснование сущности и механизмов финансового обеспечения инновационного развития
агропромышленных предприятий.
Методика исследования. Для выполнения определенных задач исследования и достижения
поставленной цели использованы диалектический метод научного познания, системный и логический
подходы. В процессе исследования применены общенаучные методы: экономико-статистический –
для обобщения тенденции инновационной деятельности в Украине; табличный – для наглядного
отображения результатов исследования; абстрактно-логический – при формировании выводов.
Результаты исследования. Определены тенденции и обобщены особенности осуществления
инновационных процессов, обоснованы инструменты и источники финансирования инновационной
деятельности агропромышленных предприятий. Систематизированы основные направления
повышения эффективности инновационно-инвестиционной деятельности предприятий, к которым
отнесены необходимость разработки оптимальной инновационной стратегии развития и принятия
оптимальных управленческих решений. Выявлен низкий уровень конкурентоспособности отраслей по
сравнению с западными странами и обоснованно его причины.
Установлено, что для повышения конкурентоспособности отраслей предприятий необходимо:
защитить права инвесторов и открыть доступ к кредитованию малого и среднего бизнеса через
специальные фонды; создать инновационно-инвестиционную инфраструктуру; ввести механизм
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общественной апробации инвестиционных проектов на агропромышленных предприятиях;
интегрировать инвестиционное законодательство; создать национальную систему страхования
инвестиционных рисков при реализации долгосрочных проектов; интегрировать в европейское
инвестиционное пространство и адаптация законодательной базы в МСАА; законодательно закрепить
процедуру слияния и поглощения предприятий с целью привлечения инвестиций, а также обеспечить
надлежащий уровень регулирования этих процессов во избежание монополизации иностранными
инвесторами ведущих отраслей национальной экономики; проводить аудит специальных режимов
инвестиционной деятельности и осуществлять уточнение концепции их применения; создать
нормативно-правовую базу отношений относительно участия иностранных инвесторов; законодательно
закрепить возможности реорганизации корпоративных и паевых фондов.
Научная новизна результатов исследования. Получили дальнейшее развитие инструменты
осуществления инновационных процессов, выделения тенденций и источников финансирования
инновационной деятельности агропромышленных предприятий и способности системы обеспечивать
денежными ресурсами инновационное развитие для дальнейшего роста отечественной экономики, а
также разработка и систематизация законодательной базы в сфере инноваций и инвестиций;
регулирования массовых инноваций и детерминант привлечения иностранных инвестиций и
определения
направлений
активизации
инновационно-инвестиционной
деятельности
агропромышленных предприятий.
Практическая
значимость
результатов
исследования.
Полученные
результаты
исследования могут быть использованы предприятиями и бизнесом для восстановления активных
инвестиционных процессов по инновационной деятельности предприятий, а также для обеспечения
эффективной защиты прав инвесторов.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, финансирование, научные разработки,
инновационно-инвестиционная деятельность, государство.
Voloshchuk Yu.O., Voloshchuk V.R. FINANCIAL SUPPORT FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES
Purpose. The aim of the article is to substantiate the essence and mechanisms of financial support of
innovative development of agro-industrial enterprises.
Methodology of research. The dialectical method of scientific knowledge, systemic and logical
approaches is used to accomplish certain tasks of research and achieve the set goal. In the process of
research, the following general scientific methods are used: economics and statistics – to generalize the
trends of innovation activity in Ukraine; tabular – for visual display of research results; abstract and logical –
when forming conclusions.
Findings. The tendencies and generalizations of the peculiarities for implementation of innovative
processes are determined, the tools and sources of financing of innovative activity of agro-industrial
enterprises are substantiated. The main directions of increasing the efficiency of innovation and investment
activity of enterprises, which include the necessity of developing an optimal innovation strategy for
development and making optimal managerial decisions, are systematized. The low level of competitiveness
of the industries is revealed in comparison with the western countries and the reasons for it are
substantiated.
It is established that in order to increase the competitiveness of the branches of enterprises it is
necessary to: protect investors’ rights and open access to lending to small and medium-sized businesses
through special funds; create innovation and investment infrastructure; to introduce the mechanism of public
testing of investment projects in agro-industrial enterprises; integrate investment law; to create a national
system of insurance of investment risks in the implementation of long-term projects; integrate into the
European investment area and adapt the legal framework to the MCAA; to establish the merger and
acquisition procedure of enterprises legislatively in order to attract investments, as well as to ensure the
proper level of regulation of these processes in order to avoid monopolization of foreign investors by leading
branches of the national economy; to conduct an audit of the special modes of investment activity and to
clarify the concept of their application; create a regulatory framework for relations with foreign investors; to
legislatively establish the possibility of reorganization of corporate and unit funds.
Originality. The tools for the implementation of innovative processes have further developed, the
allocation of trends and sources of funding for innovative activities of agribusiness enterprises and the ability
of the system to provide financial resources for innovative development for the further growth of the domestic
economy, as well as the development and systematization of the legislative framework in the field of
innovation and investment; regulation of mass innovations and determinants of attraction of foreign
investments and determination of directions of activation of innovation and investment activity of agroindustrial enterprises.
Practical value. The obtained results of the research can be used by enterprises and business to
restore active investment processes in relation to the innovation activity of enterprises, as well as to ensure
the effective protection of investors’ rights.

153

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТЫ

ABSTRACTS

Key words: investments, innovations, financing, scientific developments, innovation and investment
activity, state.

Воронюк Т.А. ЗАСТОСУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ М. ПОРТЕРА У ДІЯЛЬНОСТІ
КАВ’ЯРЕНЬ
Мета. Здійснити аналіз використання базових стратегій М. Портера у діяльності різнотипних
кав’ярень міста Чернівці та розробити рекомендації щодо їх застосування для розвитку новостворених
підприємств даної сфери.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано різні методи і методичні підходи,
зокрема: монографічний метод послужив основою збору і формування огляду літературних джерел за
темою дослідження; за допомогою методу порівняння сформовано висновки про доцільність
використання кожної базової конкурентної стратегії для конкретного типу закладів, що володіють
необхідними для її використання характеристиками; метод системного аналізу і логіки використано
при обґрунтуванні стратегії розвитку підприємницької галузі.
Результати дослідження. Обґрунтовано сутність понять стратегії, стратегії підприємства та
конкурентної стратегії підприємства. Визначено доцільність і механізм формування стратегій
діяльності фірми задля успішного і конкурентоспроможного її функціонування. Побудовано
адаптовану матрицю використання базових стратегій М. Портера у діяльності різнотипних кав’ярень.
Розроблено рекомендації щодо їх застосування для розвитку новостворених підприємств даної
сфери.
Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано доцільність використання базових
стратегій М. Портера в діяльності кав’ярень, що вирішує питання сталого розвитку та уможливлює
окреслення чітких напрямів діяльності кавового бізнесу.
Практична цінність результатів дослідження. Результати проведеного дослідження можуть
бути використані в процесі організації діяльності кав’ярень задля забезпечення їх постійного розвитку
та конкурентоспроможності на довгостроковий період. Враховуючи те, що пропозиція у сфері кавових
напоїв постійно зростає і, як наслідок, зростає конкуренція, розробка конкурентної стратегії є досить
актуальною як для новостворених, так і для вже діючих кав’ярень.
Ключові слова: стратегія підприємства, конкурентна стратегія, конкурентна перевага,
диференціація, фокусування, зниження витрат, бізнес, кав’ярня.
Воронюк Т.А. ПРИМЕНЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ М. ПОРТЕРА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАФЕ
Цель. Провести анализ использования базовых стратегий М. Портера в деятельности
разнотипных кафе города Черновцы и разработать рекомендации по их применению для развития
недавно созданных предприятий данной сферы.
Методика исследования. В процессе исследования использованы различные методы и
методические подходы, в частности: монографический метод послужил основой сбора и
формирования обзора литературных источников по теме исследования; с помощью метода
сравнения сформированы выводы о целесообразности использования каждой базовой конкурентной
стратегии для конкретного типа заведений, обладающих необходимыми для ее использования
характеристиками; метод системного анализа и логики использован при обосновании стратегии
развития предпринимательской отрасли.
Результаты исследования. Обоснована сущность понятий стратегии, стратегии предприятия
и конкурентной стратегии предприятия. Определена целесообразность и механизм формирования
стратегий деятельности фирмы для успешного и конкурентоспособного ее функционирования.
Построена адаптированная матрица использования базовых стратегий М. Портера в деятельности
разнотипных кофеен. Разработаны рекомендации по их применению для развития новых
предприятий данной сферы.
Научная новизна результатов исследования. Обоснована целесообразность использования
базовых стратегий М. Портера в деятельности кофеен, решены вопросы устойчивого развития и
определено четкие направления деятельности кофейного бизнеса.
Практическая ценность результатов исследования. Результаты проведенного исследования
могут быть использованы в процессе организации деятельности кофеен для обеспечения их
постоянного развития и конкурентоспособности на долгосрочный период. Учитывая то, что
предложение в сфере кофейных напитков постоянно увеличивается и, как следствие, растет
конкуренция, разработка конкурентной стратегии является весьма актуальной как для новых, так и
для уже действующих кофеен.
Ключевые слова: стратегия предприятия, конкурентная стратегия, конкурентное
преимущество, дифференциация, фокусирование, снижение затрат, бизнес, кофейня.
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Voroniuk T.A. APPLICATION OF M. PORTER’S COMPETITIVE STRATEGIES IN THE ACTIVITIES
OF COFFEE HOUSES
Purpose. The aim of the article is to analyze the use of the M. Porter’s basic strategies in the activities
of various types of coffee shops in the city of Chernivtsi and to develop recommendations for their
application for the development of newly created enterprises in this area.
Methodology of research. Various methods and methodical approaches are used in the course of
the research, in particular: the monographic method served as the basis for collecting and forming a survey
of literary sources on the subject of research; with the help of the comparison method, conclusions are
drawn about the expediency of using each basic competitive strategy for a specific type of institutions
possessing the characteristics necessary for its use; the method of system analysis and logic is used to
substantiate the strategy of business development.
Findings. The essence of concepts of strategy, enterprise strategy and competitive strategy of the
enterprise is substantiated. The expediency and mechanism of forming the strategies of the firm’s activity for
successful and competitive functioning are determined. An adapted matrix of the use of M. Porter’s basic
strategies in the activities of various types of coffee houses has been constructed. Recommendations on
their application for development of newly created enterprises of the given sphere are developed.
Originality. The expediency of using M. Porter’s basic strategies in the activity of coffee houses,
which solves the issue of sustainable development and makes it possible to outline clear lines of activity of
coffee business, is substantiated.
Practical value. The results of the research can be used in the process of organizing the activities of
the coffee shops to ensure their continued development and competitiveness in the long-term. Taking into
account that the supply in the field of coffee beverages is constantly increasing and as a result, competition
is growing, the development of a competitive strategy is very relevant for both newly established and existing
coffee shops.
Key words: enterprise strategy, competitive strategy, competitive advantage, differentiation, focusing,
cost reduction, business, coffee shop.

Шарковська С.О. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ
СОНЯШНИКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мета. Оцінка стану виробництва насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах
Київської області та обґрунтування напрямів підвищення його ефективності.
Методика дослідження. При проведенні дослідження використовувалися такі методи:
монографічний (для всебічного й глибокого вивчення окремих явищ, процесів та виявлення причиннонаслідкових зв’язків їх розвитку), системний (полягає у дослідженнях певних об`єктів як складних
систем), економіко-математичний (дав змогу встановити кількісний вплив окремих факторів на
досліджуваний результат), статистичний (під час роботи з статистичною інформацією та виведення
аналітичних виразів).
Результати дослідження. Встановлено, що виробництво соняшнику в Україні останніми роками
стає дедалі розвиненою та прибутковою сферою при умові врахування певних особливостей.
Визначено, що одним зі шляхів підвищення ефективності виробництва соняшнику є впровадження
сучасних технологій його вирощування й зокрема, велике значення має застосування
ресурсозберігаючих технологій і на цій основі досягнення росту урожайності.
Виявлено, що підвищення рівня ефективності ринку насіння соняшнику є різнобічною
проблемою. Її вирішення потребує комплексного розв’язання економічних, організаційних і
агротехнічних питань, які дадуть змогу забезпечити суттєве зростання обсягів виробництва
соняшнику.
Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовані теоретичні, методичні і практичні
рекомендацій щодо підвищення економічної ефективності виробництва насіння соняшнику в
сільськогосподарських підприємствах Київської області.
Практична цінність результатів дослідження. Отримані результати дослідження є головною з
передумов для вирішення проблем підвищення ефективності виробництва насіння соняшнику.
Ключові слова: соняшник, виробництво, ефективність, сільськогосподарські підприємства,
рентабельність, прибуток, продукція.
Шарковская С.А. ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КИЕВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Цель. Оценка состояния производства семян подсолнечника в сельскохозяйственных
предприятиях Киевской области и обоснование направлений повышения его эффективности.
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Методика исследования. При проведении исследования использовались следующие методы:
монографический (для всестороннего и глубокого изучения отдельных явлений, процессов и
выявления причинно-следственных связей их развития), системный (состоит в исследованиях
определенных объектов как сложных систем), экономико-математический (позволил установить
количественное влияние отдельных факторов на исследуемый результат), статистический (при
работе с статистической информации и вывода аналитических выражений).
Результаты исследования. Установлено, что производство подсолнечника в Украине в
последние годы становится все более развитой и прибыльной сферой при условии учета
определенных особенностей. Определено, что одним из путей повышения эффективности
производства подсолнечника является внедрение современных технологий его выращивания и в
частности, большое значение имеет применение ресурсосберегающих технологий и на этой основе
достижения роста урожайности.
Выявлено, что повышение уровня эффективности рынка семян подсолнечника является
разносторонним проблемой. Ее решение требует комплексного решения экономических,
организационных и агротехнических вопросов, которые позволят обеспечить существенный рост
объемов производства подсолнечника.
Научная новизна результатов исследования. Обоснованные теоретические, методические и
практические рекомендации по повышению экономической эффективности производства семян
подсолнечника в сельскохозяйственных предприятиях Киевской области.
Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследования
являются главной из предпосылок для решения проблем повышения эффективности производства
семян подсолнечника.
Ключевые слова: подсолнечник, производство, эффективность, сельскохозяйственные
предприятия, рентабельность, прибыль, продукция.
Sharkovska S.O. INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF SUNFLOWER SEEDS
PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE KYIV REGION
Purpose. The aim of the article is the estimation of the production of sunflower seeds at agricultural
enterprises of the Kyiv region and substantiation of directions for increasing its efficiency.
Methodology of research. The following methods are used in conducting the research: monographic
(for the comprehensive and in-depth study of individual phenomena, processes, and the identification of
causal relationships of their development), systemic (consists in researching certain objects as complex
systems), economics and mathematics (enabled to establish quantitative influence of separate factors on the
researched result), statistical (when working with statistical information and outputting analytical expressions.
Findings. It has been established that the production of sunflower in Ukraine in recent years has
become increasingly developed and profitable, subject to certain features being taken into account. It is
determined that one of the ways to increase the efficiency of sunflower production is the introduction of
modern technologies for its cultivation and, in particular, the use of resource-saving technologies and the
achievement of the growth of yields is very important.
It was revealed that increasing the level of efficiency of sunflower seed market is a versatile problem.
Its solution requires a comprehensive solution to the economic, organizational and agricultural issues that
will enable a significant increase in the production of sunflower seeds.
Originality. Theoretical, methodological and practical recommendations for increasing the economic
efficiency of sunflower seeds production at agricultural enterprises of the Kyiv region are substantiated.
Practical value. The obtained results of the research are the main preconditions for solving the
problems for increasing the efficiency of sunflower seeds production.
Key words: sunflower, production, efficiency, agricultural enterprises, profitability, profit, production.

Ващенко І.В. ФОРМУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ КУКУРУДЗИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Мета. Оцінка стану формування кон’юнктури ринку кукурудзи в Київській області.
Методика дослідження. При проведенні дослідження використовувалися такі методи:
монографічний (для всебічного й глибокого вивчення окремих явищ, процесів та виявлення причиннонаслідкових зв’язків їх розвитку), системний (полягає у дослідженнях певних об`єктів як складних
систем), економіко-математичний (дав змогу встановити кількісний вплив окремих факторів на
досліджуваний результат), статистичний (під час роботи з статистичною інформацією та виведення
аналітичних виразів).
Результати дослідження. Встановлено, що ринок кукурудзи в Україні останніми роками стає
дедалі розвиненішою та прибутковішою сферою, спостерігається збільшення обсягів її загального
виробництва.
Виявлено, що останніми роками зростання попиту на кукурудзу на світовому ринку стало
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поштовхом для національних виробників цієї продукції у нашій державі. Свідченням цього є зростання
за десятирічний період посівних площ під культурою майже вдвічі, а також відповідне збільшення її
експорту за межами країни.
Визначено, що Україна, розвиваючи всі ресурсні можливості щодо вирощування кукурудзи,
стане провідним постачальником кукурудзи на світовому ринку, а використовуючи всі наявні
потенційні можливості, сприятиме зростанню ефективності на ринку, що призведе до швидкого
економічного зростання в галузі АПК та економіки загалом.
Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовані теоретичні і практичні рекомендації
формування кон’юнктури ринку кукурудзи в Київській області.
Практична цінність результатів дослідження. Результати нашого дослідження, а саме
дослідження залежності урожайності кукурудзи від факторів по елементних витрат, можуть бути
використані для вирішення проблем формування кон’юнктури ринку кукурудзи.
Ключові слова: кукурудза, ринок, регресія, аналіз, кон’юнктура, підприємство, продукція.
Ващенко И.В. ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА КОНЪЮНКТУРЫ КУКУРУЗЫ В КИЕВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Цель. Оценка состояния формирования конъюнктуры рынка кукурузы в Киевской области.
Методика дослидження. Пры проведении исследования использовались следующие методы:
монографический (для всестороннего и глубокого изучения отдельных явлений, процессов и
выявления причинно-следственных связей их развития), системный (состоит в исследованиях
определенных объектов как сложных систем), экономико-математический (позволил установить
количественное влияние отдельных факторов на исследуемый результат), статистический (при
работе с статистической информации и вывода аналитических выражений).
Результаты исследования. Установлено, что рынок кукурузы в Украине в последние годы
становится все более развитой и прибыльной сферой, наблюдается увеличение объемов ее общего
производства.
Выявлено, что в последние годы рост спроса на кукурузу на мировом рынке стало толчком для
национальных производителей этой продукции в нашей стране. Свидетельством этого является рост
за десятилетний период посевных площадей под культурой почти вдвое, а также соответствующее
увеличение ее экспорта за пределами страны.
Определено, что Украина, развивая все ресурсные возможности выращивания кукурузы, станет
ведущим поставщиком кукурузы на мировом рынке, а используя все имеющиеся потенциальные
возможности, способствовать росту эффективности на рынке, что приведет к быстрому
экономическому росту в области АПК и экономики в целом.
Научная новизна результатов исследования. Обоснованные теоретические и практические
рекомендации формирования рынка кукурузы в Киевской области.
Практическая ценность результатов исследования. Результаты нашего исследования, а
именно исследование зависимости урожайности кукурузы от факторов по элементных расходов,
могут быть использованы для решения проблем формирования рынка кукурузы.
Ключевые слова: кукуруза, рынок, регрессия, анализ, конъюнктура, предприятие, продукция.
Vashchenko I.V. FORMATION OF THE MARKET SITUATION OF MAIZE IN THE KIEV REGION
Purpose. The aim of the article is to assess the state of formation of the market situation for maize in
the Kiev region.
Methodology of research. The following methods are used in conducting the research: monographic
(for the comprehensive and in-depth study of individual phenomena, processes and the identification of
causal relationships of their development), systemic (consists in researching certain objects as complex
systems), economics and mathematics (enabled to establish the quantitative effect of individual factors on
the result of the study), statistical (when working with statistical information and outputting analytical
expressions).
Findings. It has been established that the corn market in Ukraine in recent years has become more
and more developed and more profitable, there is an increase in the volume of its total production.
It is revealed that in recent years, the growth of demand for it on the world market has been an
impetus for national producers of this product in our country. An indication of this is the growth of the
cultivated area under cultivation almost twice during the ten-year period, as well as the corresponding
increase in its exports outside the country.
It is determined that Ukraine, developing all resource possibilities for corn growing, will become the
leading supplier of maize on the world market, and, using all available potential, will contribute to the growth
of market efficiency, which will lead to rapid economic growth in the agro-industrial complex and the
economy as a whole.
Originality. Theoretical and practical recommendations for formation of the market conditions of
maize in the Kyiv region are substantiated.
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Practical value. The results of our study, namely the study of the dependence of maize crop
productivity on factors of elemental costs, can be used to solve the problems of forming the market situation
for corn.
Key words: maize, market, regression, analysis, conjuncture, enterprise, products.

Скрипчук П.М., Хомюк Н.Л. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Мета. Визначення етапів еволюції системи платежів за користування землями
сільськогосподарського призначення та законодавчо-нормативних документів з метою розробки
теоретико-методологічних засад оподаткування в органічному землекористуванні.
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися загальноприйняті в
економічній науці методи вивчення, зокрема: монографічний, історико-логічний та системноструктурний методи було використано при визначенні етапів еволюції системи платежів за
користування землями сільськогосподарського призначення з врахуванням розвитку органічного
виробництва в Україні.
Результати дослідження. Здійснено системний аналіз еволюції системи платежів за
користування землями сільськогосподарського призначення з метою формування напрямів розвитку
законодавчо-нормативної бази для оподаткування органічних землекористувачів.
Розроблено пропозиції щодо розробки і затвердження близько 20 нормативно-правових актів,
що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції та розширенню
зовнішніх ринків її збуту. Адже вітчизняний органічний ринок на даний час фактично розвивається в
умовах абсолютної недієвості чинного законодавства у сфері органіки.
Сформовано обґрунтування гармонізації і перспектив розвитку органічного землекористування
та оподаткування органічних товаровиробників.
Наукова новизна результатів дослідження. Здійснено ідентифікацію етапів еволюції системи
платежів за користування землями сільськогосподарського призначення з врахуванням розвитку
органічного виробництва в Україні: підготовчий, перехідний, становлення, безпосередньо
трансформації, з уточненням і періодизацією реалізації заходів нормативно-правового забезпечення
платності органічного сільськогосподарського землекористування, що сприятиме врахуванню помилок
та розробці рекомендаційних заходів щодо розвитку органічного землеробства в Україні.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є
підґрунтям для вирішення практичних проблем щодо системи платежів у сфері органічного
сільськогосподарського землекористування та подальшого розвитку законодавства та стандартів для
органічного землекористування і виробництва в Україні.
Ключові слова: система платежів за користування землями сільськогосподарського
призначення, етапи еволюції, органічне землекористування, плата за землю, орендна плата за землі
державної та комунальної власності, єдиний податок, Директиви ЄС, Закон України.
Скрипчук
П.М.,
Хомюк
Н.Л.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ
БАЗА
В
СФЕРЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Цель. Определение этапов эволюции системы платежей за пользование землями
сельскохозяйственного назначения и законодательно-нормативных документов с целью разработки
теоретико-методологических основ налогообложения в органическом землепользовании.
Методика исследования. В процессе исследования применялись общепринятые в
экономической науке методы изучения, в частности: монографический, историко-логический и
системно-структурный методы были использованы при определении этапов эволюции системы
платежей за пользование землями сельскохозяйственного назначения с учетом развития
органического производства в Украине.
Результаты исследования. Осуществлен системный анализ эволюции системы платежей за
пользование землями сельскохозяйственного назначения с целью формирования направлений
развития нормативно-правовой базы для налогообложения органических землепользователей.
Разработано предложения по разработке и утверждению порядка 20 нормативно-правовых
актов, что будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной органической
продукции и расширению внешних рынков ее сбыта. Ведь отечественный органический рынок в
настоящее время фактически развивается в условиях абсолютной недейственности действующего
законодательства в сфере органики.
Сформированы обоснования гармонизации и перспектив развития органического
землепользования и налогообложения органических товаропроизводителей.
Научная новизна результатов исследования. Осуществлена идентификация этапов
эволюции системы платежей за пользование землями сельскохозяйственного назначения с учетом

158

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА – 7-8’2018 [76]
Науково-виробничий журнал

развития органического производства в Украине: подготовительный, переходный, становления,
непосредственно трансформации, с уточнением и периодизации реализации мероприятий
нормативно-правового
обеспечения
платности
органического
сельскохозяйственного
землепользования, что будет способствовать учету ошибок и разработке рекомендательных
мероприятий по развитию органического земледелия в Украине.
Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследования
являются основой для решения практических проблем по системе платежей в сфере органического
сельскохозяйственного землепользования и дальнейшего развития законодательства и стандартов
для органического землепользования и производства в Украине.
Ключевые слова: система платежей за пользование землями сельскохозяйственного
назначения, этапы эволюции, органическое землепользования, плата за землю, арендная плата за
земли государственной и коммунальной собственности, единый налог, Директивы ЕС, Закон Украины.
Skrypchuk P.M., Khomiuk N.L. REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK IN THE FIELD OF
TAXATION OF ORGANIC LAND USE
Purpose. The aim of the article is identification of the stages of the evolution of the payment system
for the use of agricultural land and legislative and regulatory documents with the aim of developing
theoretical and methodological principles of taxation in organic land use.
Methodology of research. The commonly accepted methods of study in economic science are used
In the course of the research, in particular: monographic, historical and logical, system and structural
methods are used in determining the stages of the evolution of the system of payments for the use of
agricultural land, taking into account the development of organic production in Ukraine.
Findings. A systematic analysis of the evolution of the system of payment for the use of agricultural
land with the purpose of forming directions of development of the legislative and normative base for taxation
of organic land users has been carried out.
The proposals on the development and approval of about 20 normative and legal acts are being
developed, which will help to increase the competitiveness of domestic organic products and expand the
external markets of its sales. After all, the domestic organic market for the time being actually develops in
conditions of absolute ineffectiveness of the current legislation in the field of organic.
The substantiation of harmonization and perspectives of organic land use and taxation of organic producers
is formed.
Originality. Identification of the stages of the evolution of the system of payments for the use of
agricultural land with regard to the development of organic production in Ukraine: preparatory, transitional,
formation, direct transformation, with clarification and periodization of the implementation of measures of
regulatory and legal support for the payment of organic agricultural land use, which will help to take into
account mistakes and develop recommendations measures for the development of organic farming in
Ukraine.
Practical value. The obtained research results are the basis for solving practical problems concerning
the payment system in the field of organic agricultural land use and further development of legislation and
standards for organic land use and production in Ukraine.
Key words: system of payments for use of agricultural land, stages of evolution, organic land use,
land payment, rent for state and communal property, single tax, EU Directive, Law of Ukraine.

Мащенко М.А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Мета. Аналіз механізму забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства.
Методика дослідження. В статті використано методи аналізу та синтезу, графоаналітичний
метод дослідження для систематизації індикаторів, що характеризують сталий розвиток підприємства
у відповідності до стандарту ISO 14001, проведено оцінку інвайронментальної безпеки діяльності
підприємств.
Результати дослідження. Обґрунтовано, що формування в Україні нових соціальноекономічних відносин, реформування соціально-економічної моделі вимагають осмислення підходів і
розробку концепції національної безпеки, а в рамках загальної концепції – основних положень
інвайронментальної безпеки України. Досліджено, що оцінка інвайронментальної безпеки діяльності
підприємств, а також здатність цих підприємств здійснювати заходи щодо підвищення рівня
інвайронментальної безпеки набуває стратегічного значення для сталого розвитку України.
Обґрунтовано, що концептуальні підходи до управління інвайронментальною безпекою є основою для
створення ефективної системи ухвалення управлінських рішень стосовно розвитку системи
екологічного менеджменту промислових підприємств, які повинні стати інструментом забезпечення
балансу інтересів держави, потенційного інвестора, власника промислового підприємства і
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суспільства в цілому.
Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано, що одним з важливіших підходів
для досягнення інвайронментальної безпеки підприємства є розроблений механізм забезпечення
інвайронментальної безпеки підприємства.
Практична цінність результатів дослідження. Одним з важливіших підходів для досягнення
інвайронментальної безпеки є визначений в статті та розроблений автором механізм забезпечення
інвайронментальної безпеки підприємства.
Ключові слова: інвайронментальна безпека підприємства, соціальна безпека, соціальноеколого-економічний підхід, держава.
Мащенко М.А. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель. Анализ механизма обеспечения инвайронментальной безопасности предприятия.
Методика исследования. В статье использованы методы анализа и синтеза,
графоаналитический метод исследования для систематизации индикаторов, характеризующих
устойчивое развитие предприятия в соответствии со стандартом ISO 14001, проведена оценка
инвайронментальной безопасности деятельности предприятий.
Результаты исследования.Обосновано, что формирование в Украине новых социальноэкономических отношений, реформирование социально-экономической модели требуют осмысления
подходов и разработку концепции национальной безопасности, а в рамках общей концепции –
основных положений инвайронментальной безопасности Украины. Оценка инвайронментальной
безопасности деятельности предприятий, а также способность этих предприятий осуществлять
мероприятия по повышению уровня инвайронментальной безопасности приобретает стратегическое
значение для устойчивого развития Украины. Концептуальные подходы к управлению
инвайронментальной безопасностью является основой для создания эффективной системы принятия
управленческих решений по развитию системы экологического менеджмента промышленных
предприятий, которые должны стать инструментом обеспечения баланса интерессов государства,
потенциального инвестора, владельца промышленного предприятия и общества в целом.
Научная новизна результатов исследования. Обосновано, что одним из важнейших
подходов для достижения инвайронментальной безопасности предприятия является разработанный
механизм обеспечения инвайронментальной безопасности предприятия.
Практическая ценность результатов исследования. Одним из важнейших подходов для
достижения инвайронментальной безопасности является определенный в статье и разработанный
автором механизм обеспечения инвайронментальной безопасности предприятия.
Ключевые слова: инвайронментальная безопасность предприятия, социальная безопасность,
социально-эколого-экономический подход, государство.
Maschenko M.A. PROVISION OF INVARIANT SAFETY OF THE ENTERPRISE
Purpose. The aim of the article is the formation of the mechanism of ensuring the invariant safety of
the enterprise.
Methodology of research. Methods of analysis and synthesis, graphical and analytical method of
research are used in the article for systematization of indicators characterizing the sustainable development
of the enterprise in accordance with the standard ISO 14001; an assessment of the invariant safety of
enterprises is conducted.
Findings. It is substantiated that the formation of new social and economic relations in Ukraine, the
reformation of the social and economic model requires an understanding of approaches and the
development of the concept of national security, and within the framework of the general concept, the basic
provisions of Ukraine’s invariant security. It is established that the estimation of the invariant safety of the
activity of enterprises, as well as the ability of these enterprises to take measures to increase the level of
invasive security becomes strategic for the sustainable development of Ukraine. It has been determined that
conceptual approaches to the management of invasive security are the basis for creating an effective system
for the adoption of managerial decisions regarding the development of the environmental management
system of industrial enterprises, which should become an instrument for balancing the interests of the state,
the potential investor, the owner of the industrial enterprise and society in general.
Originality. It is substantiated that one of the most important approaches for achievement of invariant
safety of the enterprise is the developed mechanism of providing of invariant safety of the enterprise.
Practical value. One of the most important approaches to achieve invariant safety is defined in the
article and developed by the author mechanism of ensuring the invariant safety of the enterprise.
Key words: invariant safety of the enterprise, social security, economic, social and ecological
approach, state.
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Герасименко Г.В. ДИСТАНЦІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ
ВІДНОСИН
Мета. Опрацювання інституціональних норм дистанційної зайнятості в контексті соціальнотрудових відносин.
Методика дослідження. Теоретико-методологічною базою дослідження є положення сучасної
економічної науки, а також наукові праці вітчизняних та іноземних учених за проблематикою
регулювання соціально-трудових відносин в умовах становлення інформаційної економіки. Для
досягнення поставленої мети використано міждисциплінарний підхід, який дозволив актуальні
організаційно-економічні питання регулювання соціально-трудових відносин нестандартної зайнятості
обґрунтувати в нормативно-правовому форматі. Для розроблення новацій інституціонального
контексту організації праці як чинника підвищення ефективності управління людськими ресурсами
підприємств проведено узагальнення наукового доробку та здійснено порівняльний аналіз положень
проекту Трудового кодексу України, що дозволило внести пропозиції щодо доповнення трудових норм
в частині дистанційної зайнятості. Нормативно-правовою базою дослідження є Конвенції Міжнародної
організації праці, законодавство України, проект Трудового кодексу України.
Результати дослідження. За результатами аналізу поняття «дистанційна зайнятість» в
науковому форматі та нормативно-правовому полі наведено авторське трактування дистанційної
зайнятості, обґрунтовано статус дистанційного працівника, визначено особливості робочого місця
дистанційного працівника, а також внесено пропозиції щодо змістового насичення трудового договору
(контракту) та умов виконання роботи у віддаленому режимі, що дозволить попередити ризики та
загрози для сторін соціально-трудових відносин у процесі віддаленої роботи.
Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано пропозиції щодо запровадження
інституціонального інструментарію регулювання дистанційної зайнятості в соціально-трудовому
форматі в доповнення до сучасної практики використання цивільно-правових договорів. На відміну від
наявного наукового доробку та інституціонального регулювання дистанційної зайнятості на засадах
цивільно-правового законодавства, авторські пропозиції спрямовані на запровадження соціальнотрудового формату узгодження взаємодії між роботодавцем та найманим працівником при виконанні
роботи у віддаленому режимі.
Практична цінність результатів дослідження. Наведені автором трактування дистанційної
зайнятості, статусу дистанційного працівника, робочого місця дистанційного працівника, а також
пропозиції щодо обов’язкових положень трудового договору в цілому та умов виконання роботи в
дистанційному режимі зокрема можуть бути використані при оновленні та вдосконаленні
інституціонального середовища регулювання соціально-трудових відносин нестандартної зайнятості.
Ключові слова: соціально-трудові відносини зайнятості, дистанційна зайнятість, віддалений
режим роботи, дистанційний працівник, робоче місце дистанційного працівника, інституціональне
регулювання дистанційної зайнятості.
Герасименко А.В. ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Цель. Разработка институциональных норм дистанционной занятости в контексте социальнотрудовых отношений.
Методика исследования. Теоретико-методологической базой исследования являются
положения современной экономической науки, а также научные труды отечественных и зарубежных
ученых по проблематике регулирования социально-трудовых отношений в условиях становления
информационной экономики. Для достижения поставленной цели использован междисциплинарный
подход, который позволил актуальные организационно-экономические вопросы регулирования
социально-трудовых отношений нестандартной занятости обосновать в нормативно-правовом
формате. Для разработки новаций институционального контекста организации труда как фактора
повышения эффективности управления человеческими ресурсами предприятий проведено
обобщение научного наследия и осуществлен сравнительный анализ положений проекта Трудового
кодекса Украины, что позволило внести предложения о дополнении трудовых норм в части
дистанционной занятости. Нормативно-правовой базой исследования являются Конвенции
Международной организации труда, законодательство Украины, проект Трудового кодекса Украины.
Результаты исследования. По результатам анализа понятия «дистанционная занятость» в
научном формате и нормативно-правовом поле приведена авторская трактовка дистанционной
занятости, обоснован статус дистанционного работника, определены особенности рабочего места
дистанционного работника, а также внесены предложения по содержательному насыщению
трудового договора (контракта) и условий выполнения работы в удаленном режиме, что позволит
предупредить риски и угрозы для сторон социально-трудовых отношений в процессе удаленной
работы.
Научная новизна результатов исследования. Обоснованы предложения о введении
институционального инструментария регулирования дистанционной занятости в социально-трудовом
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формате в дополнение к современной практике использования гражданско-правовых договоров. В
отличие от имеющегося научного задела и институционального регулирования дистанционной
занятости на основе гражданско-правового законодательства, авторские предложения направлены на
внедрение социально-трудового формата согласования взаимодействия между работодателем и
наемным работником при выполнении работы в удаленном режиме.
Практическая ценность результатов исследования. Приведенная автором трактовка
дистанционной занятости, статуса дистанционного работника, рабочего места дистанционного
работника, а также предложения по обязательным положениям трудового договора в целом и
условий выполнения работы в дистанционном режиме в частности могут быть использованы при
обновлении и совершенствовании институциональной среды регулирования социально-трудовых
отношений нестандартной занятости.
Ключевые слова: социально-трудовые отношения занятости, дистанционная занятость,
удаленный режим работы, дистанционный работник, рабочее место дистанционного работника,
институциональное регулирование дистанционной занятости.
Herasymenko H.V. REMOTE EMPLOYMENT AS A PHENOMENON OF SOCIAL AND LABOR
RELATIONS
Purpose. The aim of the article is working out of institutional norms of distance employment in the
context of social and labor relations.
Research of methodology. The theoretical and methodological basis of the research is the position
of modern economic science, as well as scientific works of domestic and foreign scientists on the issues of
regulation of social and labor relations in the context of the formation of the information economy. To achieve
this goals, an interdisciplinary approach is used that allowed the actual organizational and economic issues
of regulation of social and labor relations of non-standard employment to be substantiated in the normative
and legal format. Generalization of the scientific work and comparative analysis of the provisions of the draft
Labor Code of Ukraine, which made it possible to make proposals for supplementing labor norms in the part
of distance employment conducted by the normative legal basis of the study are the Conventions of the
International Labor Organization, the legislation of Ukraine, the draft Labor Code of Ukraine to develop
innovations in the institutional context of the organization of work as a factor in improving the efficiency of
human resources management of enterprises.
Findings. According to the results of the analysis, the concept of “distance employment” in the
scientific format and the legal field provides an author’s interpretation of distance employment, the status of a
remote worker is substantiated, the features of the worker’s place of work of a remote worker are
determined, as well as suggestions on the content of the employment contract (agreement) in remote mode,
which will prevent risks and threats to the parties of social and labor relations in the process of remote work.
Originality. The proposals on the introduction of institutional tools for regulating distance employment
in the social and labor format in addition to the modern practice of the use of civil and law contracts are
substantiated. Unlike the existing scientific developments and institutional regulation of distance employment
on the basis of civil law, the author’s proposals are aimed at introducing a social and labor format for
coordinating the interaction between the employer and the hired employee while performing the work in
remote mode.
Practical value. The treatment of distance employment that was given by the author, the status of a
remote worker, the workplace of a remote worker, as well as proposals on obligatory provisions of the
employment contract in general and the conditions of work in the remote mode in particular, can be used in
updating and improving the institutional environment for regulating social and labor relations of non-standard
employment.
Key words: social and labor relations of employment, distance employment, remote work mode,
distance worker, work place of a remote worker, institutional regulation of distance employment.

Чикалова А.С. НОВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У БІРЖОВІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
Мета. Обґрунтування пропозицій щодо використання ефективних інструментів маркетингових
комунікацій, які є актуальними на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства.
Методика дослідження. У процесі проведення дослідження використано загальнонаукові та
спеціальні методи дослідження, зокрема: метод стратегічного аналізу – при обґрунтуванні напрямів
комунікаційної політики у біржовій діяльності; системний підхід – при аналізі сучасної концепції
маркетингу, метод порівнянь (при вивченні поточної ситуації на ринку маркетингових послуг в сфері
біржової діяльності підприємницьких структур); метод структурного групування (при визначенні
альтернативних інструментів ведення комунікаційної політики).
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Результати дослідження. Встановлено, що стан сучасної економіки, її ефективне планування
тісно пов’язані з активізацією підприємницьких структур та біржовою діяльністю. Визначено, що часто
на біржах та й у підприємницьких структурах перевагу віддають або класичним методам та формам
ведення рекламної кампанії, або залученню маркетологів для виконання тимчасової роботи на умовах
віддаленого (дистанційного) доступу. Обґрунтовано, що використання традиційних інструментів
маркетингових комунікацій для просування продукту відійшло у минуле: змінився споживач, його
ставлення до традиційної реклами, з’явилося нове поняття «ринкова грамотність споживача», коли
інформацію здобувають із незалежних джерел, Інтернет-сайтів, все частіше звертаючи увагу на
фідбек. Відповідно, виробникам продукції доводиться перенести акцент на емоційну привабливість
товару. Сформовано перелік факторів, що впливають на ефективне ведення комунікаційної політики
підприємницькими структурами в сучасних економічних умовах.
Наукова новизна результатів дослідження. На основі аналізу класичних та новітніх
інструментів маркетингових комунікацій обґрунтовано напрями ефективного просування товарів та
послуг на існуючих та нових вітчизняних й зарубіжних ринках. Визначено напрями трансформації
комплексу маркетингових комунікацій на інноваційних засадах з урахуванням технологій, які
відповідають реаліям певного часу.
Практична цінність результатів дослідження. Результати даного дослідження можуть бути
використані в практичній діяльності підприємницьких структур в частині співпраці з біржами та
впровадження новітнього інструментарію комунікаційної діяльності, а також покладені в основу
подальших досліджень щодо визначення альтернативних методів та інструментів ведення
комунікаційної політики у біржовій та підприємницькій діяльності.
Ключові слова: комунікаційна політика, класичні та новітні інструменти, підприємницькі
структури, біржова діяльність, маркетингові комунікації.
Чикалова А.С. НОВЕЙШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В
БИРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
Цель. Обоснование предложений по использованию эффективных инструментов
маркетинговых коммуникаций, актуальных на сегодняшнем этапе развития общества.
Методика исследования. В процессе проведения исследования использованы общенаучные и
специальные методы исследования, в частности: метод стратегического анализа – при обосновании
направлений коммуникационной политики в биржевой деятельности; системный подход – при
анализе современной концепции маркетинга, метод сравнений (при изучении текущей ситуации на
рынке маркетинговых услуг в сфере биржевой деятельности предпринимательских структур); метод
структурной
группировки
(при
определении
альтернативных
инструментов
ведения
коммуникационной политики).
Результаты исследования. Установлено, что состояние современной экономики, ее
эффективное планирование тесно связаны с активизацией предпринимательских структур и
биржевой деятельностью. Определено, что часто на биржах и в предпринимательских структурах
предпочтение отдают или классическим методам и формам ведения рекламной кампании, или же
привлечению маркетологов для выполнения временной работы на условиях удаленного
(дистанционного) доступа. Обосновано, что использование традиционных инструментов
маркетинговых коммуникаций для продвижения продукта отошло в прошлое: изменился потребитель,
его отношение к традиционной рекламе, появилось новое понятие «рыночная грамотность
потребителя», когда информацию получают из независимых источников, Интернет-сайтов, все чаще
обращая внимание на фидбэк. Соответственно, производителям продукции приходится переносить
акцент на эмоциональную привлекательность товара. Сформирован перечень факторов, влияющих
на эффективное ведение коммуникационной политики предпринимательскими структурами в
современных экономических условиях.
Научная новизна результатов исследования. На основе анализа классических и новейших
инструментов маркетинговых коммуникаций обоснованы направления эффективного продвижения
товаров и услуг на существующих и новых отечественных и зарубежных рынках. Определены
направления трансформации комплекса маркетинговых коммуникаций на инновационных началах с
учетом технологий, которые соответствуют реалиям определенного времени.
Практическая ценность результатов исследования. Результаты данного исследования
могут быть использованы в практической деятельности предпринимательских структур в части
сотрудничества с биржами и внедрения новейшего инструментария коммуникационной деятельности,
а также положены в основу дальнейших исследований по определению альтернативных методов и
инструментов ведения коммуникационной политики в биржевой и предпринимательской
деятельности.
Ключевые слова: коммуникационная политика, классические и новейшие инструменты,
предпринимательские структуры, биржевая деятельность, маркетинговые коммуникации.
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Chykalova A.S. LATEST TOOLS OF COMMUNICATION POLICY IN THE EXCHANGE ACTIVITIES
OF BUSINESS STRUCTURES
Purpose. The purpose of the stated research is justification of proposals for the use of effective
marketing communication tools which are relevant at the current stage of the society development.
Methodology of research. General scientific and special research methods were used in the process
of conducting the research, in particular: the method of strategic analysis – in justifying the directions of
communication policy in exchange activities; systematic approach – when analyzing the modern marketing
concepts, the method of comparisons (when studying the current situation at the market of marketing
services in the sphere of exchange activities of business structures); method of structural grouping (when
determining alternative tools for communication policy).
Findings. It is established that the state of the modern economy, its effective planning is closely
related to the activation of business structures and exchange activities. It is determined that nowadays both
exchange markets and business structures prefer either classical methods and forms of advertising
campaign, or attracting marketing experts to perform temporary work on conditions of remote access. It is
justified that the use of traditional tools of marketing communications to promote the product has become a
thing of the past: the consumer has changed, as well as his attitude to traditional advertising; a new concept
of “market literacy of the consumer” has appeared, when information is obtained from independent sources
and Internet sites, paying great attention to feedbacks. Accordingly, manufacturers have to shift the
emphasis to the emotional attractiveness of the product. A list of factors influencing the effectiveness of
communication policy of business structures in the current economic conditions has been formed.
Originality. Based on the analysis classical and latest tools of marketing communications, the
directions of effective promotion of goods and services in existing and new domestic and foreign markets are
substantiated. The directions of transformation of the marketing communications complex on the innovative
basis, taking into account technologies that correspond to the realities of a certain time, are determined.
Practical value. The results of this research can be used in the practical activities of business
structures in the field of cooperation with exchange markets and introduction of the latest communication
tools. The results could also be used as the basis for further research on the identification of alternative
methods and tools for communication policies in exchange and business activities.
Key words: communication policy, classical and latest tools, business structures, exchange activities,
marketing communications.

Віленчук О.М. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Мета Обґрунтування сучасних підходів до розвитку аграрного страхування та формування
пропозицій щодо їх реалізації в інтересах всіх учасників страхового процесу.
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження були
загальнонаукові методи: зокрема, абстрактно-логічний (для обґрунтування напрямів інституціональної
модернізації функціонування ринку аграрного страхування); системного аналізу (для дослідження
можливостей взаємодії між інституціями страхового ринку на засадах державно-приватного
партнерства); теоретичного узагальнення (для обґрунтування доцільності впровадження базових
установок соціальної відповідальності між суб’єктами страхового ринку).
Результати дослідження. Конкретизовано сучасні підходи до інституціональної модернізації
ринку аграрного страхування. Обґрунтовано радикальні зміни, які передбачають виокремлення двох
взаємопов’язаних заходів, а саме: відтворення сприятливого страхового середовища в аграрній сфері
та взаємодію державних і недержавних інституцій страхового ринку. Визначено доцільність
використання потенційних можливостей державно-приватного партнерства, як інноваційної форми
організації страхових відносин в аграрній сфері.
Наукова новизна результатів дослідження. Віддзеркалено теоретико-методологічні засади
організаційно-правового, соціально-економічного та морально-етичного характеру, які спрямовані на
підвищення інституціональної спроможності страховиків (у наданні якісних страхових послуг) та
страхувальників (забезпечення належного рівня страхового захисту), як визначальної умови
формування та успішного функціонування ринку аграрного страхування в Україні.
Практична значимість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є
підґрунтям для подальшого вдосконалення системи взаємовідносин між суб’єктами страхового
процесу щодо здійснення розподілу та перерозподілу сільськогосподарських ризиків у просторі та
часі.
Ключові слова: аграрне страхування; інститути; інституції; ризики; страховий ринок;
страховики; страхувальники.
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Виленчук А.Н. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ АГРАРНОГО СТРАХОВАНИЯ В
УКРАИНЕ
Цель. Обоснование современных подходов к развитию аграрного страхования и формирование
предложений по их реализации в интересах всех участников страхового процесса.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования были
общенаучные методы: в частности, абстрактно-логический (для обоснования направлений
институциональной модернизации функционирования рынка аграрного страхования); системного
анализа (для исследования возможностей взаимодействия между институтами страхового рынка на
основе государственно-частного партнерства); теоретического обобщения (для обоснования
целесообразности внедрения базовых установок социальной ответственности между субъектами
страхового рынка).
Результаты исследования. Конкретизированы современные подходы к институциональной
модернизации рынка аграрного страхования. Обоснованы радикальные изменения, которые
предусматривают выделение двух взаимосвязанных мероприятий, а именно: воссоздание
благоприятной страховой среды в аграрной сфере и взаимодействие государственных и
негосударственных институтов страхового рынка. Определена целесообразность использования
потенциальных возможностей государственно-частного партнерства, как инновационной формы
организации страховых отношений в аграрной сфере.
Научная новизна результатов исследования. Отражены теоретико-методологические
основы организационно-правового, социально-экономического и морально-этического характера,
целенаправленных на повышение институциональной способности страховщиков (в предоставлении
качественных страховых услуг) и страхователей (обеспечение надлежащего уровня страховой
защиты), как определяющей условия формирования и успешного функционирования рынка аграрного
страхования в Украине.
Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследования
являются почвой для дальнейшего совершенствования системы взаимоотношений между субъектами
страхового процесса по осуществлению распределения и перераспределения сельскохозяйственных
рисков в пространстве и времени.
Ключевые слова: аграрное страхование, институты, институции, риски, страховой рынок,
страховщики, страхователи.
Vilenchuk O.M. MODERN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF AGRARIAN INSURANCE
IN UKRAINE
Purpose. The aim of the article is to substantiate modern approaches to the development of agrarian
insurance and formulate proposals for their implementation in the interests of all participants in the insurance
process.
Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the research are general scientific
methods: in particular, abstract and logical (for substantiation of directions of institutional modernization of
functioning of the market of agrarian insurance); system analysis (to study the possibilities of interaction
between institutions of the insurance market on the basis of public and private partnership); theoretical
generalization (to substantiate the expediency of introducing the basic units of social responsibility between
the subjects of the insurance market).
Findings. The modern approaches to institutional modernization of the market of agrarian insurance
are concretized. The radical changes, which stipulate the separation of two interrelated measures, namely:
the reproduction of a favourable insurance environment in the agrarian sector and the interaction of state
and non-state institutions of the insurance market, are substantiated. The expediency of using the potential
of public and private partnership as an innovative form of insurance relations in the agrarian sector was
determined.
Originality. The theoretical and methodological principles of organizational and legal, social and
economic, moral and ethical character are presented, which are aimed at increasing the institutional capacity
of insurers (in providing quality insurance services) and insurers (ensuring an adequate level of insurance
protection) as a defining condition for the formation and successful functioning of the agrarian insurance
market in Ukraine.
Practical value. The obtained results of the research are the basis for further improvement of the
system of relations between the subjects of the insurance process on the implementation of the distribution
and redistribution of agricultural risks in space and time.
Key words: agrarian insurance; institutes; institutions; risks; insurance market; insurers; insured
persons.
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Кисіль С.С. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мета. Виявлення основних складових державної політики фінансової підтримки інноваційної
діяльності сільськогосподарських підприємств та розробка основних напрямів державного
регулювання фінансового забезпечення їх інноваційного розвитку.
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є системний
підхід до пізнання фундаментальних положень економічної науки стосовно фінансової підтримки
інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Для досягнення окресленої мети й
вирішення поставлених завдань використано систему загально-наукових та спеціальних методів, а
саме: інтегральної оцінки – для визначення рівня фінансової підтримки інноваційного розвитку
сільськогосподарських підприємств, та експертних оцінок – для виявлення сучасних трендів державної
фінансової підтримки діяльності підприємств.
Результати дослідження. Розкрито економічний зміст державного регулювання діяльності
сільськогосподарських підприємств. Представлено сутність фінансової підтримки аграрної галузі.
Презентовано позиції України у глобальному рейтингу інноваційності та за рівнем глобальної
конкурентоспроможності. Ідентифіковано існуючі проблеми фінансування інноваційної діяльності в
Україні.
Наукова новизна результатів дослідження. Виявлено сучасні тренди державної фінансової
підтримки діяльності підприємств. Запропоновано пріоритетні напрями державного регулювання
фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств.
Практична значимість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є
підґрунтям для розробки основних напрямів державного регулювання фінансового забезпечення
інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: державне регулювання, державна фінансова підтримка, фінансове
забезпечення, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, сільськогосподарські підприємства,
аграрна галузь.
Кисиль С.С. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель. Выявление основных составляющих государственной политики финансовой поддержки
инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий и разработка основных
направлений государственного регулирования финансового обеспечения их инновационного
развития.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования является
системный подход к познанию фундаментальных положений экономической науки относительно
финансовой поддержки инновационного развития сельскохозяйственных предприятий. Для
достижения намеченной цели и решения поставленных задач использована система научных и
специальных методов, а именно: интегральной оценки – для определения уровня финансовой
поддержки инновационного развития сельскохозяйственных предприятий и экспертных оценок – для
выявления современных трендов государственной финансовой поддержки деятельности
предприятий.
Результати
дослідження.
Раскрыто
экономическое
содержание
государственного
регулирования деятельности сельскохозяйственных предприятий. Представлена сущность
финансовой поддержки аграрной отрасли. Показаны позиции Украины в глобальном рейтинге
инновационности и по уровню глобальной конкурентоспособности. Идентифицированы
существующие проблемы финансирования инновационной деятельности в Украине.
Научная новизна результатов исследования. Выявлены современные тренды
государственной финансовой поддержки деятельности предприятий. Предложены приоритетные
направления государственного регулирования финансового обеспечения инновационного развития
сельскохозяйственных предприятий.
Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследования
являются основой для разработки основных направлений государственного регулирования
финансового обеспечения инновационного развития сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: государственное регулирование, государственная финансовая поддержка,
финансовое
обеспечение,
инновационная
деятельность,
инновационное
развитие,
сельскохозяйственные предприятия, аграрная отрасль.
Kysil S.S. STATE REGULATION AND FINANCIAL SUPPORT OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES INNOVATIVE DEVELOPMENT
Purpose. The objectives of the study are to identify the main components of the state policy of
financial support for the innovation activities of agricultural enterprises and to develop the main directions of
state regulation of financial support for their innovative development.
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Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is a systematic
approach to the knowledge of the fundamental principles of economics regarding the financial support for the
innovative development of agricultural enterprises. To achieve the goal and solve the tasks, a system of inscientific and special methods was used, namely: integral assessment – to determine the level of financial
support for the innovative development of agricultural enterprises and the expert assessments – to identify
current trends in state financial support for enterprises.
Findings. The essence of financial support of the agrarian sector is presented. The position of
Ukraine in the global innovation ranking and the level of global competitiveness is presented. The problems
of innovative activity financing in Ukraine has been identified. The modern trends of state financial support of
enterprises activity are revealed.
Originality. The priority directions of the state regulation of financial provision of innovative
development agricultural enterprises are offered.
Practical value. The results of the study are the basis for the development of the main directions of
state regulation of financial support for the innovative development of agricultural enterprises.
Key words: state regulation, state financial support, financial provision, innovation activity, innovation
development, agricultural enterprises, agrarian sector.

Кощинець М.І., Спяк Г.І., Хорунжак Н.М. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ
АУДИТУ БАНКІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Мета. Теоретичне обґрунтування та практичне вирішення завдань щодо розвитку напрямів
аудиту, удосконалення його методики та розробка структури й формалізація показників.
Завдання, які при цьому необхідно вирішити, включають в себе дослідження сутності,
виявлення особливостей комп’ютерного аудиту в банківській сфері, аналіз управлінських запитів для
вибору найбільш проблемної та важливої ділянки (об’єкта аудиту), а також розробка етапів його
здійснення та формалізація показників по обраному об’єкту аудиту.
Методика дослідження. В процесі дослідження використані загальнонаукові і спеціальні
методи, зокрема: абстрактно-логічний (для з’ясування сутності комп’ютерного аудиту), системного
аналізу (для виявлення особливостей аудиту з використанням комп’ютерів, засобів та методів його
здійснення), статистичного аналізу та економіко-математичного моделювання (при виборі об’єкта
аудиту та формалізації оціночних показників), комплексного аналізу (при формуванні висновків та
пропозицій щодо вирішення поставлених завдань).
Результати дослідження. Ідентифіковано проблеми розвитку комп’ютеризації аудиту в
банківській сфері, а також запропоновано авторське бачення їх розв’язання. Конкретизовано сутність
поняття «комп’ютерний аудит» та визначено його особливості. Запропоновано підхід до вибору
об’єкта аудиту, обґрунтовано етапи здійснення аудиторських процедур щодо непрацюючих кредитів.
Наукова новизна результатів дослідження. Подальшого вдосконалення набула методика
вибору об’єктів аудиту, а також формалізація оціночних показників його здійснення.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть
бути використані банками в процесі здійснення аудиту з використанням комп’ютерів, зокрема в частині
вибору об’єктів аудиту, обґрунтування етапів його здійснення та формалізації оціночних показників.
Ключові слова: комп’ютерний аудит, процедури аудиту, засоби і методи аудиту, об’єкт аудиту,
етапи здійснення аудиту, формалізація оціночних показників.
Кощинец
М.И.,
Спяк
Г.И.,
Хорунжак
Н.М.
ПРОБЛЕМЫ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ
КОМПЮТЕРИЗАЦИИ АУДИТА БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Цель. Теоретическое обоснование и практическое решение задач развития направлений
аудита, усовершенствование его методики, а также разработка структуры и формализация
показателей.
Задачи, которые при этом необходимо решить, включают в себя исследование сущности,
выявление особенностей компьютерного аудита в банковской сфере, анализ управленческих
запросов для выбора наиболее проблемного и важного участка (объекта аудита), а также разработка
этапов его осуществления и формализация показателей по выбранному объекту аудита.
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и
специальные методы исследования, в частности: абстрактно-логический (для выяснения сущности
компьютерного аудита), системного анализа (для выявление особенностей аудита с использованием
компьютеров, средств и методов его осуществления), статистического анализа и экономикоматематического моделирования (при выборе объекта аудита и формализации оценочных
показателей), комплексного анализа (при формировании выводов и предложений по решению
поставленных задач).
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Результаты исследования. Идентифицированы проблемы развития компьютеризации аудита
в банковской сфере, а также предложено авторское видение их решения. Конкретизирована сущность
понятия «компьютерный аудит» и определены его особенности. Предложен подход к выбору объекта
аудита, обоснованы этапы осуществления аудиторских процедур относительно неработающих
кредитов.
Научная новизна результатов исследования. Дальнейшего совершенствования приобрела
методика выбора объектов аудита, а также формализация оценочных показателей его
осуществления.
Практическая
значимость
результатов
исследования.
Полученные
результаты
исследования могут быть использованы банками в процессе осуществления аудита с
использованием компьютеров, в том числе в части выбора объектов аудита, обоснования этапов его
осуществления и формализации оценочных показателей.
Ключевые слова: компьютерный аудит, процедуры аудита, средства и методы аудита, объект
аудита, этапы осуществления аудита, формализация оценочных показателей.
Koshchynets M.I., Spyak H.I., Khorunzhak N.M. PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF
COMPUTERIZATION OF BANKS AUDIT IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY
Purpose. The aim of the article is the theoretical substantiation and practical solution of tasks related
to the development of audit areas, improvement of its methodology and development of the structure and
formalization of indicators.
The tasks to be solved include the study of the essence, the identification of peculiarities of computer
auditing in the banking sector, the analysis of managerial inquiries to choose the most problematic and
important plot (the object of audit), as well as the development of the stages of its implementation and
formalization of indicators on the selected object of audit.
Methodology of research. General scientific and special methods are used in the process of
research, in particular: abstract and logical (for clarification of the essence of computer auditing), system
analysis (to identify the features of the audit with the use of computers, tools and methods for its
implementation), statistical analysis and economic and mathematical modelling (when selecting an object of
audit and formalization of evaluation indicators), complex analysis (when forming conclusions and
suggestions for solving set tasks).
Findings. The problems of computerization of audit in the banking sphere are identified, and the
author’s vision of their solution is proposed. The essence of the concept “computer audit” is specified and its
features are determined. The approach to the choice of the audit object is proposed, the stages of carrying
out of audit procedures concerning non-performing loans are substantiated.
Originality. The method of selecting the objects of audit, as well as the formalization of the evaluation
indicators of its implementation, was further improved.
Practical value. The obtained results of the research can be used by banks in the process of auditing
with the use of computers, in particular, with regard to the selection of audit objects, substantiation of the
stages of its implementation and formalization of the evaluation indicators.
Key words: computer audit, audit procedures, means and methods of audit, object of audit, stages for
audit implementation, formalization of evaluation indicators.

Сисюк С.В. ПРАГМАТИКА НОРМАТИВНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО – ОБЛІКОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
Мета. Виявлення поетапності здійснення публічних закупівель, обґрунтування й практичне
вирішення проблеми забезпечення удосконалення системи документального їх забезпечення.
В склад завдань, які послужать основою досягнення поставленої мети входить дослідження
чинної системи публічних закупівель для ідентифікації її особливостей та проблемних місць,
встановлення етапів закупівель, умов їх проходження й шляхів удосконалення.
Методика дослідження. Використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження,
зокрема: аналітичний метод при аналізі нормативно-правових актів щодо публічних закупівель;
методи аналізу, синтезу й узагальнення – для вивчення основних аспектів публічних закупівель;
абстрактно-логічний метод – для формулювання висновків дослідження.
Результати дослідження. Проведено аналіз нормативного забезпечення проведення
процедури публічних закупівель. Виокремлено чотири етапи процесу публічних закупівель, а саме:
прогнозування та планування; здійснення закупівель та виконання контракту; відображення в обліку та
формування звітності про публічні закупівлі; контроль, аудит та аналіз виконаних контрактів та
відповідно проведено аналіз кожного етапу. По кожному етапу процесу закупівель виокремлено
проблемні питання та запропоновано шляхи їх вирішення.
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Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано для підвищення якості
планування та прогнозування процесу закупівель удосконалити форму та окремі елементи плану
закупівель. Запропоновано здійснювати на етапі виконання процедури закупівлі оцінку механізмів
закупівель, а також ідентифікувати якісні вимоги до предмета закупівлі з відповідними роз’ясненнями.
Визначено розглядати контроль, аудит та аналіз як ключову можливість використання контрольноаналітичних інструментів для оптимізації закупівель.
Практична значимість результатів дослідження. Отримані результати дослідження у формі
пропозицій, зокрема щодо удосконалення документального забезпечення процедури закупівель,
здійснення ідентифікації якісних вимог до предмета закупівлі, а також використання контрольноаналітичних інструментів направлені на покращення нормативного та організаційно-облікового
забезпечення публічних закупівель. Вони позитивно вплинуть на вирішення організаційних проблем
провадження публічних закупівель, що уможливить виявлення й використання наявних резервів
підвищення ефективності використання бюджетних коштів і забезпечить вищу якість матеріальнотехнічної бази суб’єктів державного сектора.
Ключові слова: публічні закупівлі, облік, аналіз та контроль публічних закупівель.
Сысюк С.В. ПРАГМАТИКА НОРМАТИВНОГО И ОРГАНИЗАЦИОННО – УЧЕТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК
Цель. Выявление этапов осуществления публичных закупок, обоснование и практическое
решение проблемы совершенствования системы документального обеспечения.
В состав задач, которые послужат основой достижения поставленной цели, входит
исследование действующей системы публичных закупок для идентификации ее особенностей и
проблемных мест, установление этапов закупок, условий их прохождения и пути совершенствования.
Методика исследования. Использованы общенаучные и специальные методы исследования,
в частности: аналитический метод при анализе нормативно-правовых актов регулирующих публичные
закупки, методы анализа, синтеза и обобщения – для изучения основных аспектов публичных закупок,
абстрактно-логический метод – для формулирования выводов исследования.
Результаты исследования. Проведен анализ нормативного обеспечения проведения
процедуры публичных закупок. Выделены четыре этапа процесса публичных закупок, а именно:
прогнозирование и планирование; осуществления закупок и исполнения контракта; отражения в учете
и формирование отчетности о публичных закупках; контроль, аудит и анализ выполненных контрактов
и соответственно проведен анализ каждого этапа. По каждому этапу процесса закупок выделены
проблемные вопросы и предложены пути их решения.
Научная новизна результатов исследования. Предложено для повышения качества
планирования и прогнозирования процесса закупок усовершенствовать форму и отдельные элементы
плана закупок. Предложено осуществлять на этапе выполнения процедуры закупки оценку
механизмов закупок, а также идентифицировать качественные требования к предмету закупки с
соответствующими разъяснениями. При этом необходимо рассматривать контроль, аудит и анализ
как ключевую возможность использования контрольно-аналитических инструментов для оптимизации
закупок.
Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследования
в форме предложений, в частности по совершенствованию документального обеспечения процедуры
закупок, осуществления идентификации качественных требований к предмету закупки, а также
использования контрольно-аналитических инструментов, которые направлены на улучшение
нормативного и организационно-учетного обеспечения публичных закупок. Они положительно
повлияют на решение организационных проблем производства публичных закупок, что сделает
возможным выявления и использования имеющихся резервов повышения эффективности
использования бюджетных средств и обеспечит высокое качество материально-технической базы
субъектов государственного сектора.
Ключевые слова: публичные закупки, учет, анализ и контроль публичных закупок.
Sysiuk S.V. PRAGMATICS OF NORMATIVE, ORGANIZATIONAL AND ACCOUNTING OF PUBLIC
PROCUREMENT
Purpose. The aim of the article is the identification of phased implementation of public procurement,
substantiation and practical solution to the problem of ensuring the improvement of the documentary system
of their provision.
The structure of the tasks that serve as the basis for achieving the goal is to study the current system
of public procurement to identify its features and problem areas, the establishment of procurement stages,
the conditions of their passing and ways to improve.
Methodology of research. The general scientific and special methods of research are used, in
particular: analytical method in the analysis of normative legal acts concerning public procurements;
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methods of analysis, synthesis and synthesis – to study the main aspects of public procurement; abstract
and logical method – to formulate the conclusions of the study.
Findings. The analysis of normative maintenance of the procedure of public procurement is carried
out. There are four stages of the public procurement process, namely: forecasting and planning;
procurement and contract performance; accounting and reporting on public procurement; control, audit and
analysis of completed contracts and, accordingly, analysis of each stage. Problematic issues are identified
and ways of their solution are proposed at each stage of the procurement process.
Originality. It is proposed to improve the quality of planning and forecasting of the procurement
process to improve the form and individual elements of the procurement plan. It is proposed to carry out
evaluation of procurement mechanisms at the stage of implementation of procurement procedure, as well as
to identify qualitative requirements for the subject of procurement with the corresponding explanations. It is
determined to consider control, audit and analysis as a key opportunity to use control and analytical tools to
optimize procurement.
Practical value. Obtained results of the study in the form of proposals, in particular on improving the
documentary provision of procurement procedures, identifying qualitative requirements for the subject of
procurement, as well as the use of control and analytical tools aimed at improving the regulatory and
organizational – accounting provision of public procurement. They will have a positive impact on solving
organizational problems in public procurement, which will make it possible to identify and use available
reserves to increase the efficiency of using budget funds and provide the highest quality material and
technical base of public sector entities.
Key words: public procurement, accounting, analysis and control of public procurements.

Макаренко В.Ю. ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАСАДНИЧІ ПОНЯТІЙНО–
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ
Мета. Окреслити засадничі понятійно–термінологічні визначення, які складають основу
категоріального апарату інтегрованої звітності.
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є
фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених з питань впровадження
інтегрованої звітності. В процесі дослідження використовувалися загальнонаукові методи, зокрема:
методи теоретичного узагальнення – для дослідження теоретичних підходів до трактування понять
інтегрованої звітності та інтегрованого звіту; методи аналізу і синтезу – для виявлення підходів вчених
у визначеннях поняття інтегрована звітність.
Результати дослідження. Уточнено понятійно-категоріальний апарат сутнісного наповнення
визначень «інтегрована звітність» та «інтегрований звіт»; встановлено тендецію до нерозмежування
понять інтегрованого звіту та інтегрованої звітності серед вчених.
Наукова новизна результатів дослідження. Обгрунтовано підхід до визначення інтегрованої
звітності, що, на відміну від існуючого, дозволяє розглядати її в контексті еволюції видів звітності
відповідно до превалюючих потреб стейкхолдерів, трансформації існуючої облікової концепції та
формування в її межах такої моделі звітності, яка дозволяє оцінити ефективність прийнятих
управлінських рішень та визначити стратегічні аспекти розвитку організації.
Практична значимість результатів дослідження. Отримані результати дослідження
направлені на вирішення проблеми термінологічного розрізнення інтегрованого звіту та інтегрованої
звітності, що є необхідною умовою на шляху до побудови теоретичного підґрунтя для імплементації
інтегрованої звітності вітчизняними підприємствами.
Ключові слова: інтегрована звітність, інтегрований звіт, міжнародний стандарт інтегрованої
звітності.
Макаренко В.Ю. ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ: ОСНОВНЫЕ
ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Цель. Обозначить основные понятийно-терминологические определения, которые составляют
основу категориального аппарата интегрированной отчетности.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются
фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды ученых по
вопросам внедрения интегрованной отчетности. В процессе исследования использовались
общенаучные методы, в частности: методы теоретического обобщения – для исследования
теоретических подходов к трактовке понятий интегрованной отчетности и интегрированного отчета;
методы анализа и синтеза – для выявления подходов ученых в определении понятия
интегрированной отчетности.
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Результаты исследования. Уточнен понятийно-категориальный аппарат сущностного
наполнения определений «интегрированная отчетность» и «интегрированный отчет»; установлено
тендецию к неразграничению понятий интегрированного отчета и интегрированной отчетности среди
ученых.
Научная новизна результатов исследования. Обоснован подход к определению
интегрированной отчетности, что, в отличие от существующего, позволяет рассматривать ее в
контексте эволюции видов отчетности в соответствии с превалирующими потребностями
стейкхолдеров, трансформации существующей учетной концепции и формирование в ее рамках
такой модели отчетности, которая позволяет оценить эффективность принятых управленческих
решений и определить стратегические аспекты развития организации.
Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследования
направлены на решение проблемы терминологического различения интегрованного отчета и
интегрованной отчетности, что является необходимым условием на пути к построению теоретической
основы для имплементации интегрованной отчетности отечественными предприятиями.
Ключевые слова: интегрированная отчетность, интегрированный отчет, международный
стандарт интегрированной отчетности.
Makarenko V.Yu. INTEGRATED ACCOUNTING OF ENTERPRISES: FUNDAMENTAL
CONCEPTUAL AND TERMINOLOGICAL DEFINITIONS
Purpose. The aim of the study is to outline the basic conceptual and terminological definitions that
form the basis of the categorical apparatus of integrated reporting.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the
fundamental positions of modern economic theory, scientific works of scientists on the issues of
implementation of integrated reporting. General scientific methods are used in the process of research, in
particular: theoretical generalization methods – to study theoretical approaches to the interpretation of the
concepts of integrated reporting and integrated report; methods of analysis and synthesis – to identify the
approaches of scientists in definitions of the concept of integrated reporting.
Findings. The conceptual and categorical apparatus of the essential content of the definitions
“integrated reporting” and “integrated report” is clarified; an approach to non-differentiation between the
concepts of an integrated report and integrated reporting among academics is established.
Originality. The approach to the definition of integrated reporting is substantiated, which, unlike the
existing one, allows us to consider it in the context of the evolution of types of reporting in accordance with
the prevailing needs of stakeholders, transformation of the existing accounting concept and the formation
within it of such a reporting model that allows us to assess the effectiveness of the management decisions
made and to determine strategic aspects of organization development.
Practical value. The obtained results of the study are aimed at solving the problem of the
terminological distinction between the integrated reports and integrated reporting, which is a prerequisite for
the construction of a theoretical basis for the implementation of integrated reporting by domestic enterprises.
Key words: integrated reporting, integrated report, international standard of integrated reporting.
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