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СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ ВИЩОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  
ЯК РЕАКЦІЯ НА ПОТРЕБИ РИНКУ ПРАЦІ 

 
Постановка проблеми. Сучасна система вищої 

освіти, що забезпечує формування людського чинника 
виробництва, є базовою умовою становлення еконо-
міки знань, яка отримує потужний розвиток у ХХІ 
сторіччі. Вважається, що система української вищої 
освіти є досить розвиненою, однак для того, щоб вона 
по-справжньому ефективно забезпечувала розвиток 
економіки знань необхідна її трансформація з ураху-
ванням актуальних світових тенденцій розвитку 
освіти. Це обумовлено наявністю низки проблем у ви-
щій школі, серед яких найбільш гострими є: руйну-
вання системи професійно-технічної освіти та дефор-
мація структури підготовки кадрів за освітніми рів-
нями, невідповідність професійної структури підго- 
товки спеціалістів реальним потребам економіки, зни-
ження якості освіти і девальвація вузівського диплому, 
корупція в системі вищої освіти, відірваність освіт-
нього процесу від наукових досліджень, повільні  
темпи інтеграції в європейський і світовий інтелекту-
альний простір. Значне розширення системи вищої 
освіти з середини 1990-х років до 2000 року без відпо-
відного розвитку матеріально-технічної бази призвело 
до зниження якості освіти. В подальшому відбулося 
зменшення обсягів вузівської підготовки, однак не  
відбулося суттєвої модернізації освітнього процесу. На 
сучасному етапі ВНЗ стоять перед необхідністю суттє- 

вої трансформації для того, щоб вистояти в конку- 
рентній боротьбі, яка загострюється в освітній сфері. 

Метою статті є аналіз проблем в системі вищої  
і професійної освіти, процесів її оновлення та визна-
чення напрямів її подальшої модернізації в контексті 
динамічних змін на ринку праці. 

Виклад основного матеріалу. В Україні вища освіта 
завжди користувалась високим попитом у населення. 
Тому більша частка молоді прагне здобути вищу 
освіту. За міжнародним показником рівня залученості 
до ВО (Gross Enrolment Ratio — відсоток осіб, що  
одержують вищу освіту, незалежно від їхнього віку, від 
загальної кількості осіб, які мають типовий для одер-
жання вищої освіти вік) Україна посідає одне з чіль-
них місць серед країн Центральної та Східної Європи 
(73%). Разом з тим, за цим показником вона відстає 
від таких країн, як Фінляндія (93%), США (82%), 
Швеція (79%) та Норвегія (78%), які також мають  
значно вищий рівень загального соціально-економіч-
ного розвитку [1]. 

Індекс людського розвитку у своєму складі має 
освітню складову, значення якої свідчить, що в 
останні роки не відбувається прогресу в освіті насе-
лення України (табл. 1). Середня кількість років нав-
чання не зростала, а очікувана кількість цього показ-
ника навіть знизилася. 

 

Таблиця 1 
Індекс людського розвитку та його складові в Україні 

за 2012-2017 роки [2] 

Показник Рік

2012 2013 2014 2015 2017

Рейтинг 78 83 81 84 88

Індекс 0,740 0,734 0,747 0,743 0,751

ВВП на душу населення 6428 8215 8178 7361 8130

Середня кількість років навчання у школі 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Очікувана кількість років навчання 14,8 15,1 15,1 15,3 15,0

Очікувана кількість років життя 68,8 68,5 71 71,1 72,1

 
В Україні відбулося зменшення чисельності насе-

лення, в тому числі і з вищою освітою. У табл. 2 наве-
дено динаміку і структуру економічно активного насе-
лення за освітніми рівнями. За 2014-2017 роки відбу-
лося зменшення чисельності ЕАН і зайнятих в усіх 
групах за рівнем освіти: серед осіб з повною вищою 
освітою майже на 6%, серед осіб з базовою і неповною 
вищою освітою — на 13, з професійно-технічною — на 
11%.  

Така ситуація обумовлена зменшенням обсягів 
навчання у професійно-технічних та вищих навчаль-
них закладах. Аналіз статистичних даних показує, що 
в Україні скорочуються обсяги професійної підготовки 
кадрів за всіма освітніми рівнями (табл. 3). 

Порівняно з 1990 роком підготовка кваліфікова-
них робітничих кадрів знизилася майже у 3 рази, а по-
рівняно з 2010 роком — на 43%. Це обумовлено змен-
шенням чисельності професійно-технічних навчаль-
них закладів і кількості учнів, що навчаються у них. У 
розрахунку на 10 тис. населення чисельність учнів 
ПТНЗ порівняно з 2010 роком скоротилася на тре-
тину — з 94 до 67 осіб. Аналогічні процеси відбува-
ються і в ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. У ВНЗ III-IV 
рівнів акредитації спостерігалося динамічне зростання 
підготовки фахівців з 1990 по 2010 рік, а потім їх  
неухильне зменшення. Порівняно з 1990 роком підго-
товка молодших фахівців знизилася майже у 4 рази, а 
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Таблиця 2  
Динаміка економічно активного населення за освітніми рівнями* 

 

Економічно активне населення 
у віці 15-70 років, тис. осіб.   

2014 рік. 

Економічно активне населення 
у віці 15-70 років, тис. осіб.   

2017 рік 

Динаміка, % 

Усі екон.акт. Зайняті Безробітні
Усього Зайняті Безробітні Усього Зайняті Безробітні

Усе населення 19 920,9 18 073,3 1 847,6 17 854,4 16 156,4 1 698,0 
 

89,6 
 

89,4 91,9 

за освітою     

повна вища 6 138,1 5 661,7 476,4 5 784,4 5 332,6 451,8 94,2 94,2 94,8

базова вища 230,1 192,7 37,4 199,0 171,8 27,2 86,5 89,2 72,7

неповна вища 3 997,2 3 672,2 325,0 3 466,9 3 155,0 311,9 86,7 85,9 96,0

професійно-тех-
нічна 5 269,4 4 716,5 552,9 4 697,2 4 173,5 523,7 

 
89,1 

 
88,5 94,7 

повна загальна 
середня 3 849,1 3 451,8 397,3 3 358,8 3 016,8 342,0 

 
87,3 

 
87,4 86,1 

базова загальна 
середня 421,0 363,9 57,1 334,4 296,3 38,1 

 
79,4 

 
81.4 66,7 

початкова зага-
льна або без 
освіти 16,0 14,5 … 

 
13,7 

 
10,4 

 
… 

 
 

85,6 

 
 

93,0 
 

… 

* Складено за даними статистичного збірника Економічна активність населення України у 2014 та 2017 роках. 

 
Таблиця 3 

Динаміка основних показників діяльності системи професійно-технічної  
і вищої освіти за період з 1990 по 2017 рік* 

Навчальний рік Кількість ПТНЗ, 
ВНЗ, одиниць 

Чисельність 
студентів/учн. 
тис. осіб 

Кількість студ./учн.  
на 10000 населення 

Випущено 
фахівців, 
тис. осіб 

ПТНЗ
1990 1246 643,4 124,1 376,7 

2010 976 433,5 94,3 247,4 

2017* 756 269,4 63,3 141,3 

У до 1990 60,7 41,9 51,0 37,5 

У до 2010 77,5 62,1 67,1 57,1 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
1990/91 742 754,0 145,2 228,7 

2010/11 505 361,5 79,0 111,0 

2017/18 372 208,6 49.2 61,2 

У до 1990 50,1 27,7 33,9 26,8 

У до 2010 64,7 57,7 62,3 55,1 

ВНЗ III-IV рівнів акредитації
1990/91 149 881,3 169,7 136,9 

2010/11 349 2129,8 465 543,7 

2017/18 289 1330,0 313,8 359,9 

У %до 1990 194,0 150,9 184,9 262,9 

У %до 2000 82,2 62,4 67,5 66,2 

* Складено авторами на основі статистичної інформації: Професійно-технічні навчальні заклади (1990-2017); 
Вищі навчальні заклади (1990-2017) / http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 
порівняно з 2010 роком — на 45%. Порівняно з 1990 
роком підготовка фахівців з вищою освітою зросла у 
2,6 раза, а порівняно з 2010 роком — знизилася на 34%. 

У розрахунку на 10 тис. населення загальна кіль-
кість студентів і учнів та їх співвідношення між рів-
нями освіти (ПТНЗ : ВНЗ І-ІІ р.а. : ВНЗ III-IV р.а.) 
були такими: 

1990 рік — 439 осіб.  Співвідношення між рівнями підготовки: 2.8 : 3.3 : 3.9; 
2010 рік — 638 осіб.  Співвідношення між рівнями підготовки: 1.5 : 1.2 : 7.3; 
2017 рік — 430 осіб.  Співвідношення між рівнями підготовки: 1.6 : 1.1 : 7.3. 

Розрахунки показують, що чисельність учнів і 
студентів на 10 тис. населення зменшилася порівняно 
не лише порівняно з 2010 роком, але й з 1990 роком. 
Вагомим внеском у формування цієї негативної тен- 
денції є процес старіння населення та зростаюча мі- 
грація молоді за кордон з метою отримання європей-
ської освіти. Нині більшість європейських країн про-
водять агресивну міграційну політику для задоволення 

внутрішніх потреб у робочій силі та забезпечення еко-
номічного зростання. Так, польський уряд офіційно 
закріпив свої наміри залучити до країни 5 млн трудо-
вих мігрантів із інших країн, орієнтуючись передусім 
на вихідців з України. Для залучення трудових мі- 
грантів використовуються «блакитні карти» (дозволи 
на працевлаштування), які видаються запрошеним на 
роботу працівникам високої кваліфікації. Поширеною 
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формою залучення потенційної робочої сили є освітні 
програми для молоді, які надають можливість безкош-
товного навчання. Молодих людей приваблює висо-
кий рівень життя, безкоштовні мовні курси, вступ без 
екзаменів, високий рівень стипендій, можливість 
отримання диплому європейського рівня та заробітної 
плати у майбутньому. 

У системі професійної освіти відбулася суттєва 
деформація структури підготовки кадрів у бік підго- 
товки спеціалістів з базовою та повною вищою осві-
тою. Однак реальному сектору економіки сьогодні 
найбільше не вистачає кваліфікованих робітничих  
кадрів. За інформацією державної служби зайнятості, 
у 2018 році найбільший попит роботодавців за профе-
сійними групами спостерігається на кваліфікованих 
робітників з інструментом, а також на робітників з об-
слуговування, експлуатації устаткування та машин. 

Має місце проблема з якістю підготовки та її від-
повідності потребам економіки. Роботодавці не задо-

волені якістю знань та навичок випускників навчаль-
них закладів. Проведене опитування більш ніж на 700 
підприємствах економістами Світового банку пока-
зало, що більше 60% роботодавців не задоволені рів-
нем кваліфікації, при цьому 70% не задоволені прак-
тичними навичками, а 55% — рівнем та актуальністю 
знань і умінь [3]. 

Невідповідність обсягів, структури та якості під-
готовки фахівців обумовлює збільшення чисельності осіб 
з вищою освітою серед безробітних. Якщо у 2010 році у 
складі безробітних частка осіб з повною і базовою ви-
щою освітою складала 23,7% (у 2000 році вона була 
14,3%), то у 2017 році — майже третину — 28,8% [4] 
(табл. 4). Отже інвестиції держави та населення в про-
фесійну освіту тих осіб, які є безробітними, не пере- 
творилися на капітал, вони не приносять доходу ні 
державі, ні цим особам. Можна говорити про неефек-
тивність таких інвестицій і значних втрат суспільства 
від невикористання потенційного людського капіталу, 
який акумульований у безробітному населенні. 

 
Таблиця 4 

Динаміка чисельності безробітних з ВО у складі всіх безробітних 

Роки Кількість  
безробітних, 
тис. осіб 

Чисельність 
безробітних  
з повною ВО 

Чисельність 
безробітних  
з базовою ВО 

Часта безробітних 
з ВО у % до всіх 
безробітних 

2000 2656 325 56 14,3 

2005 1601 198 33 14,4 

2010 1786 390 34 23,7 

2012 1657 433 26 27,7 

2013 1577 401 23 26,9 

2017 1698 451 27 28,8 

* Складено за даними статистичного збірника Економічна активність населення України за відповідні роки. 
 
Фахівці вказують на такі проблеми в сфері освіти: 

руйнування системи професійно-технічної освіти, що 
обумовило дефіцит кваліфікованих кадрів робітничих 
спеціальностей; недостатнє фінансування закладів 
освіти, що обумовило деградацію матеріально-техніч-
ної бази ВНЗ та ПТНЗ, низький рівень забезпеченості 
сучасним обладнанням та інформаційними ресурсами, 
що унеможливлює досягнення високої якості освіти; 
внаслідок зниження якості освіти та структурної не-
відповідності підготовки кадрів потребам ринку праці 

неможливість для багатьох випускників ВНЗ знайти 
роботу за фахом.  

Проблеми розвитку освітньої галузі значною мі-
рою обумовлені недостатнім фінансуванням. Обсяги 
фінансування освіти в поточних цінах хоч і зростають, 
однак в реальному виразі з урахуванням індексу цін 
вони зменшуються, при цьому скорочується їх частка 
у ВВП (табл. 5). У 2014 році загальні витрати на освіту 
складали 7,62% від ВВП, у 2016 році — 5,87% і лише в 
2017 році їх частка зросла до 6,13%. 

 
Таблиця 5 

Динаміка фінансування освіти у 2014-2017 роках 
Показники 2014 2015 2016 2017 +- до 2014

Загальні витрати на освіту, млн грн  
у поточних цінах 

109520,9 127120,9 139970,5 182980,3 73459,4 
або 67,1% 

Загальні витрати у % до ВВП 6,90 6,39 5,87 6,13 -0,77

Розподіл загальних витрат, %:
- державні 
- приватні компанії 
- домогосподарства 

100
85,1 
0,8 
14,1 

100
83,5 
0,7 
15,8 

100
85,4 
0,7 
13,9 

100 
88,3 
0,6 
11,1 

3,3 
-0,2 
-3,0 

Частка витрат на вищу освіту, % 36,8 36,8 35,8 29,7 -7,1

Середні витрати на одного учня/студента, 
грн у фактичних цінах 

15547,6 18238,8 19993,8 32025 16477,4 
або 106% 

Середні витрати на одного учня /студента, 
грн у цінах 2014 року 

15547,6 12265,5 11802,7 16541,8 993,4 або 
6,4% 

* Складено за даними статистичного бюлетеня «Національні рахунки освіти в Україні» Державної служби стати-
стики України. 
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6 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Дані таблиці свідчать, що загальні витрати на 
освіту у фактичних цінах зросли за 4 роки на 67%. По-
зитивним є більш динамічне зростання видатків на 
освіту у 2017 році (на 31%) та у 2018 році на 15% — до 
210 млрд грн. Середні витрати на одного учня/сту- 
дента зросли більш ніж у два рази з 15,5 тис. грн у 2014 
році до 32 тис. грн у 2017 році. Розрахунки показують, 
що у цінах 2014 року вони знижувалися впродовж двох 
років, однак у 2017 році перевищили початковий рі-
вень, що свідчить про поліпшення фінансового забез-
печення навчального процесу. Фінансування освіти в 
основному здійснюється за рахунок держави, її частка 
в загальних витратах зростає і перевищила 88%. Частка 
витрат домогосподарств зменшується, а бізнес вкладає 
в освіту мізерні кошти (0,6%). 

Негативною тенденцією є те, що зменшується  
частка витрат на вищу освіту в загальному їх обсязі: у 
2014 році — 36,8%, у 2017 році — 29,7%. Саме ці ви-
трати формують якісний людський капітал, забезпечу-
ють підготовку висококваліфікованих кадрів, тому в 
умовах становлення економіки знань витрати на цей 
сегмент освітньої діяльності має зростати більш дина-
мічно. Особливо це важливо для України, де ВНЗ ма-
ють застарілу матеріально-технічну навчальну базу. За-
гальною світовою тенденцією є динамічне зростання 
бюджетів університетів, що обумовлено як техніко-те-
хнологічною модернізацією навчального процесу, 
впровадженням інформаційних технологій, так і зрос-
танням масовості вищої освіти. 

У постіндустріальному суспільстві вища освіта 
стає певним соціальним стандартом, що забезпечує 
людині можливість сучасної зайнятості й відповідного 
соціального статусу. Тому частка населення з вищою 
освітою зростає. Україна хоч і має розвинену систему 
вищої освіти, однак за часткою осіб з вищою освітою 
не входить до числа лідерів. За даними дослідження 
2013 року серед країн ОЕСР (Організація міжнарод-
ного співробітництва та розвитку об’єднує 34 країни 
світу, більшість з яких є країнами з високим доходом 
громадян та високим індексом розвитку людського по-
тенціалу), до першої десятки країн світу з найвищою 
часткою осіб, що мають вищу освіту, входять Канада 
(51%), Ізраїль (46%), Японія (45%), США (42%), Нова 
Зеландія (41%), Південна Корея (40%), Великобрита-
нія (38%), Фінляндія (38%), Австралія (38%), Ірландія 
(37%) [5]. В Україні дані щодо освітнього рівня насе-
лення відсутні, за приблизними оцінками відповідний 
показник може становити близько 35%. Отже збіль-
шення чисельності населення з вищою освітою є ак-
туальним завданням. 

Це також стосується науково-дослідної сфери, 
яка формує та акумулює людський капітал найвищого 
якісного рівня та відіграє провідну роль у забезпеченні 
інноваційного економічного розвитку. В Україні сфе-
ра виконання наукових та науково-технічних робіт 
(НіНТР), на відміну від розвинених країн світу, не- 
ухильно втрачає людський капітал. Порівняно з 2010 
роком у 2015 році кількість дослідників (включаючи 
сумісників), що виконували наукові та науково-тех- 
нічні роботи, зменшилася на 32,5%, її чисельність 
продовжувала знижуватися надалі і без сумісників 
складала у 2017 році 59,4 тис. осіб. Кількість дослід-
ників у розрахунку на 1000 зайнятого населення  
зменшилася майже вдвоє — з 7 осіб у 2010 році до  
3,7 осіб у 2017 році. При цьому відбулося зменшення 
докторів наук та кандидатів наук. За даними Євростату 

кількість дослідників на 1000 зайнятих у європейських 
країн є значно більшою -— у 2015 році вона в серед-
ньому по ЄС складала 13,3 осіб, у Німеччині — 15 осіб, 
у Польщі — 7,5 осіб, що значно більше, ніж в Україні 
[6]. 

Як реакція на вимоги суспільства і потреби ринку 
праці нині в освіті відбуваються трансформації. В 
останні декілька років відбуваються позитивні зру-
шення в системі освіти взагалі, в тому числі вищої  
і професійної освіти, що створює інституційні умови 
для подолання проблем у формуванні висококваліфі-
кованих кадрів. Міністерство освіти і науки започат-
кувало у 2017-2018 роках низку заходів, спрямованих 
на розвиток і підвищення якості професійної та вищої 
освіти, модернізацію всього навчального процесу, на-
ближення змісту професійної підготовки до реальних 
потреб ринку праці, що створює кращі умови для  
формування людського капіталу. 

У сфері професійно-технічної освіти: 
1) збільшується фінансування, що забезпечує мо-

дернізацію навчальної бази ПТНЗ. В Міносвіти від-
значають, що обладнання закладів зношене на 60%, а 
у деяких регіонах — на усі 100%. За 2016-2018 роки в 
модернізацію ПТНЗ інвестовано більше 200 млн грн, 
в закладах профтехосвіти було відкрито 185 нав-
чально-практичних центрів (НПЦ), де учні працюють 
з сучасною технікою та матеріалами. З них 100 облад-
нані коштом державного бюджету, а 85 — за кошти  
бізнесу та соціальних партнерів [7]. Створено НПЦ за 
професіями, які дефіцитні на ринку праці: токар, вер-
статник, електрозварювальник, швачка, монтажних 
сантехнічного обладнання, тракторист та ін.; 

2) здійснено реальні кроки щодо забезпечення 
взаємодії професійно-технічної освіти з бізнесом та 
моніторингу затребуваних на ринку праці професій. 
Створено робочу групу із залученням роботодавців для 
оцінки потреби економіки в конкретних професіях та 
напрямах підготовки, інформація якої стала підґрун-
тям для створення НПЦ; 

3) розгортається міжнародна співпраця для забез-
печення якісного розвитку професійно-технічної 
освіти. Міносвіти працює над великим інфраструк- 
турним проектом з європейськими партнерами, які 
вкладуть 58 млн євро в оновлення навчального сере-
довища закладів та наближення його до європейського 
рівня шляхом оновленням стандартів, підвищенням 
кваліфікації вчителів та майстрів [8]; 

4) у 2019 році стартує масштабна реформа профе-
сійної освіти, яка передбачає зміну стандартів, прий-
няття нового профільного закону «Про професійну 
(професійно-технічну) освіту», а також оновлення 
освітнього середовища. Підвищення відповідності 
професійної підготовки вимогам виробництва шляхом 
розвитку дуальної освіти. 

У сфері вищої освіти: 
1) відбувається становлення Національної сис-

теми кваліфікацій, яка посилить зв’язок між ринком 
праці та освітою. Затверджено склад Національного 
агентства кваліфікацій (НАК), діяльність якого дозво-
лить створити механізм для визнання неформальної та 
інформальної освіти, присвоєння на підставі цього  
часткових професійних кваліфікацій, спростити про-
цес взаємного визнання професійних кваліфікацій між 
Україною, ЄС та іншими країнами; 

2) розпочалося створення в університетах центрів 
колективного користування обладнанням – просто- 



АНТОНЮК В. П. 
 

 
 

        2019/№1  7 
 

рів, де науковці зможуть приїхати та провести потрібні 
заміри для своїх досліджень на надсучасному облад-
нанні. Вже створено 8 таких центрів, які почнуть ак-
тивну роботу у 2019 році. Впродовж року буде ство-
рено ще 4 таких центри; 

3) розробляється нормативно-правова основа для 
запровадження дуальної освіти в Україні в профе-
сійно-технічних та вищих навчальних закладах, при 
якій певну частину часу учні та студенти отримують 
знання в аудиторіях, а частину — на виробництві чи 
підприємстві; 

4) створюються умови для розвитку науки в уні-
верситетах. У 2019 році заплановано спрямувати на 
впровадження базового фінансування науки в універ-
ситетах 100 млн грн, що допоможе їм будувати довго-
строкову дослідницьку політику [8]; 

5) здійснюється робота з удосконалення законо-
давства про вищу освіту. Розроблено на винесено на 
обговорення проект закону "Про внесення змін та до-
повнень до ЗУ «Про вищу освіту» (щодо вдоскона-
лення освітньої діяльності у сфері вищої освіти)". Він 
передбачає підвищення якості вищої освіти та конку-
рентоспроможності ВНЗ;  

6) формується правова основа для впровадження 
освіти впродовж життя, розроблено проект закону 
«Про освіту дорослих», який має встановити чіткі 
умови визнання неформальної та інформальної освіти, 
врахувати ідеї дуальної освіти, надати відкрите і про-
зоре бачення неперервної освіти в Україні; 

7) у відповідності до схваленої КМУ Концепції 
розвитку громадянської освіти в Україні, розроблено 
проект Стратегії розвитку громадянської освіти на пе-
ріод до 2022 року, яка спрямована на створення спри-
ятливих умов для формування та розвитку громадян-
ських компетентностей людини на всіх рівнях освіти, 
що дасть змогу громадянам краще розуміти та реалізо-
вувати свої права в умовах демократії, більш відпові-
дально ставитись до своїх прав та громадянських 
обов’язків. 

Висновки. Проведене дослідження свідчить, що в 
системі професійної освіти започатковано прогресивні 
реформи, які забезпечують трансформацію процесу 
підготовки кадрів у бік більшої відповідності сучасним 
потребам економіки та суспільства в цілому. Створю-
ють кращі умови для формування людського капіталу. 
Необхідно забезпечити їх подальший розвиток і ак- 
центувати увагу на вирішення таких нагальних проблем: 
підвищення рівня фінансового забезпечення профе-
сійної освіти шляхом диверсифікації джерел фінансу-
вання, збільшення коштів бізнесу та громадських ор-
ганізацій, створення доступної для населення системи 
кредитування вищого навчання; підвищення якості 
професійної освіти шляхом запровадження сучасних 
технологій навчання і контролю знань, забезпечення 
оптимального поєднання теоретичної, практичної та 
наукової складової навчального процесу; забезпечити 
кращу відповідність потребам ринку праці професій-
ної підготовки кадрів змістовно та за переліком про-
фесій шляхом більш тісної співпраці між ПТНЗ і ВНЗ 
та бізнес організаціями і Державною службою зайня-
тості; створити інституційні умови для зменшення 
освітньої міграції молоді з України та збільшення за-
лучення для навчання іноземних студентів. 
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ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ  
НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. В ринкових умовах госпо-

дарювання основне завдання, яке стоїть перед держа-
вою, полягає в ефективному використанні доступних 
їй механізмів для забезпечення динамічного розвитку 
економіки країни та підвищення рівня життя насе-
лення. Одним із механізмів, які держава може вико- 
ристовувати в ринкових умовах, є бюджетне регулю-
вання фінансового забезпечення реалізації програм 
соціально-економічного розвитку країни. При цьому, 
уряди країн та законодавці постійно стоять перед ви-
бором, яким напрямам фінансування з державного 
бюджету — соціальним чи економічним — потрібно на-
давати перевагу. Цей вибір зумовлений тим, що соці-
альні програми, як правило, вирішують поточні пи-
тання фінансового забезпечення непрацездатної час-
тини та малозабезпечених верств населення, тоді як 
економічні — визначають перспективи розвитку на- 
ціональної економіки і, відповідно, вирішення соціа-
льних питань у майбутньому. 

Важливим напрямом державної соціальної полі-
тики є адекватне пенсійне забезпечення населення. 
Тому, в умовах, коли власних надходжень у Пенсійному 
фонді недостатньо, держава змушена покривати його 
дефіцит за рахунок коштів державного бюджету, чим 
відволікає їх від можливого фінансування економіч-
них програм. Відповідно, для того, щоб не ставити в 
протиріччя поточні та стратегічні цілі економічного 
розвитку країни державі необхідно забезпечити безде-
фіцитність функціонування Пенсійного фонду. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання 
бюджетного регулювання соціально-економічного роз-
витку країни і соціального забезпечення населення зна-
ходяться в колі уваги багатьох відомих вітчизняних 
вчених, серед яких слід виділити роботи: О. Амоші,  
В. Башка, В. Вишневського, Б. Данилишина, В. Гейця, 
А. Гриценка, В. Кудряшова, Е. Лібанової, С. Лондара,  
В. Мельничука, В. Надраги, Я. Олійника, В. Опаріна, 
А. Скрипника, А. Соколовської. 

При цьому, в більшості робіт наголошується, що, 
в зв’язку з негативною демографічною ситуацією в кра-
їні, за нинішньої системи пенсійного забезпечення, з  
кожним роком Пенсійний фонд України потребува-
тиме все більших дотацій з державного бюджету для 
забезпечення своєчасності пенсійних виплат. Так, на-
приклад, В. Башко зазначає, що: «… як свідчить демо-
графічна ситуація в Україні, співвідношення між на-
селенням працездатного та пенсійного віку надалі по-
гіршуватиметься — з 2,28 у 2021 р. до 1,46 у 2050 р. За 
інших рівних умов пенсійні видатки зростуть у 2050 
році до 21% ВВП…» [1, c. 100]. 

Невирішена частина проблеми. Незважаючи на чи-
малу кількість робіт на означену тему, вплив значних 
обсягів державних дотацій для покриття дефіциту Пен-
сійного фонду України на динаміку розвитку націона- 

льної економіки досліджено недостатньо, що визна-
чило актуальність нашого дослідження.  

Метою статті є обґрунтування негативного 
впливу використання значної частки коштів Зведеного 
бюджету України на покриття дефіциту Пенсійного 
фонду України та обґрунтування напрямів забезпечення 
його бездефіцитного фінансування. 

Завданням статті є: 
— оцінка впливу постійно зростаючих відрахувань 

з державного бюджету Пенсійному фонду України на 
розвиток національної економіки;  

— обґрунтування дій держави із забезпечення без-
дефіцитності Пенсійного фонду України. 

Результати дослідження. Пенсійні виплати були 
запроваджені в більшості країн світу на початку ХХ 
століття з метою державної підтримки непрацездатної 
частини населення. В умовах, коли вводилося пен-
сійне забезпечення, кількість працюючих в кілька разів 
перевищувала кількість пенсіонерів, тому, за рахунок не-
значних відрахування працедавців та працюючої час-
тини населення на соціальне страхування, Пенсійні  
фонди могли накопичити достатні суми коштів для 
своєчасної та повної виплати пенсій. Однак на поча-
тку ХХІ століття ситуація з кількістю працюючої та 
непрацюючої частини населення суттєво змінилася.  

Так, нині в Україні кількість пенсіонерів зрівня-
лася з кількістю працюючої частини населення. Це ви-
кликало труднощі з виплатою пенсійного забезпечення, 
які країна вимушена вирішувати за рахунок виділення 
дотації Пенсійному фонду з державного бюджету, що 
обмежує можливості держави з фінансування науко-
вих досліджень та програм економічного розвитку 
країни. Тому, значна частина вітчизняних науковців 
наголошує на необхідності зміни порядку соціального 
страхування та виплати пенсій для того, щоб Пенсій-
ний фонд самостійно, без державних дотацій міг ви-
конувати покладені на нього функції. 

Наприклад В. Кудряшов, розглянувши рекомен-
дації Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо 
фіскальної політики України, наголошує, що вирі-
шення проблем у вітчизняній фіскальній сфері вима-
гає серед іншого: «Збалансування дохідної та видатко-
вої частини бюджетів державних цільових фонді соціа-
льного спрямування (насамперед, Пенсійного фонду 
України), а також обмеження фінансування їх окре-
мих функцій і дефіциту з державного бюджету» [2,  
c. 5].  

Такі висновки обумовлені тим, що джерела на- 
повнення державного бюджету та Пенсійного фонду 
України, а також завдання, які стоять перед ними від-
різняються. Тому, кожен із них повинен виконувати 
свої функції. Оскільки, основне завдання, яке стоїть 
перед урядом країни, який визначає та подає на за-
твердження Верховній Раді України порядок розподілу 
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коштів державного бюджету, є забезпечення динаміч-
ного соціально-економічного розвитку країни, то ви-
користання бюджетних коштів на інші (хоча і благо-
родні) цілі формує гальмуючі фактори для майбут-
нього функціонування національної економіки. 

Впродовж 2010-2012 років з державного бюджету 
України покривалося 21-23% доходів Пенсійного  
фонду України, але у 2013-2015 роках цей показник 
зріс до 26-28%, що засвідчило негативні тенденції у 
наповненні його бюджету. Однак ситуація значно по-
гіршилася у 2016 році, коли, внаслідок зменшення  
ставки єдиного соціального внеску практично вдвічі, з 
відрахувань державного бюджету України було сфор-
мовано 56,1% доходів Пенсійного фонду України.  

В наступні роки, з метою збільшення надходжень від 
податку на доходи фізичних осіб до державного  
бюджету та єдиного соціального внеску до Пенсійного 
фонду, Україна майже втричі збільшила мінімальну за-
робітну плату. Проте, в запланованому бюджеті Пен-
сійного фонду на 2019 рік передбачено, що 42% його 
доходів формуватиметься з сум перерахованих з дер-
жавного бюджету України. До того ж слід відмітити, 
що впродовж десяти років (2010—2019) сума перерахо-
вана з державного бюджету до Пенсійного фонду Ук-
раїни зросла з 38 млрд грн до 167, або у 4,4 раза, тоді 
як власні доходи Пенсійного фонду за цей період зро-
сли тільки у 1,8 раза (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Доходи бюджету Пенсійного фонду України у 2010-2019 роках, млрд грн 
Доходи Роки

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всього 166 193 216 232 234 237 255 296 359 398

Власні 128 152 167 171 169 174 112 163 209 231

Державного бюджету 38 41 49 61 65 63 143 133 150 167

Частка державного бю-
джету у доходах Пенсій-
ного фонду, % 

 
 

22,9 

 
 

21,2 
 

22,7 
 

26,3 
 

27,8 
 

26,6 
 

56,1 

 
 

44,9 

 
 

41,8 
 

42,0 
Складено за даними джерела [3]. 

 
Відповідно, видатки державного бюджету України 

спрямовувалися переважно на соціальні цілі (значну ча-
стину з яких становили дотації Пенсійному фонду), 
тоді як фінансування обороноздатності країни, науко-
вої та науково-дослідної діяльності, освіти, інновацій-
ної діяльності підприємств та розвитку галузей націо-
нальної економіки було недостатнім. Так, наприклад, 

впродовж 2013-2017 років допомога із Зведеного бю-
джету України Пенсійному фонду України перевищу-
вала його видатки на забезпечення економічної діяль-
ності організацій та підприємств, чим обмежувалися 
можливості для економічного розвитку підприємств, 
галузей та країни (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Окремі видатки Державного бюджету України та витрати на виконання наукових досліджень, млрд грн 

Видатки державного бюджету на: 
Роки

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Економічну діяльність  43,8 57,1 62,4 50,8 43,6 56,3 66,2 102,9

Освіту  79,8 86,3 101,6 105,5 100,1 114,2 129,4 177,9

Оборону 11,3 13,2 14,5 14,8 27,4 52,0 59,4 74,4

Витрати на виконання наукових дослі-
джень 8,1 8,5 9,4 10,2 9,5 

 
11,0 

 
11,5 13,4 

Складено за даними джерела [4]. 

 
Водночас видатки країни на оборону поступалися 

видаткам Пенсійному фонду України у 2010-2013 ро-
ках втричі, а під час ведення бойових дій у 2014-2017 
роках — вдвічі. У 2016-2017 роках допомога держав-
ного бюджету Пенсійному фонду навіть перевищила 
його видатки на освіту, а загальні витрати в Україні на 
виконання наукових досліджень у ці роки поступалися 
державній допомозі Пенсійному фонду більш ніж у 10 
разів. 

При цьому, в майбутньому Пенсійний фонд Ук-
раїни може стикнутися ще з більшими проблемами 
щодо наповнення доходної частини свого бюджету і, 
відповідно, забезпечення своєчасної виплати пенсій. 
Як зазначає В. Надрага: «Старіння населення, зумов-
лене характером перебігу демографічних процесів, є 
серйозною загрозою формуванню та ефективному  
функціонуванню фондів соціального призначення» [4, 
c. 80].    

Таким чином, з наведених даних можна зробити 
висновок, що Пенсійний фонд України використовує 

«левову» частину коштів державного бюджету і тим са-
мим обмежує можливості країни щодо фінансування 
національної обороти, освіти та підтримки економіч-
ної діяльності підприємств. Отже, нинішня бюджетна 
політика України, яка направлена на вирішення по- 
точних соціальних проблем, пов’язаних з виплатою пе-
нсійного забезпечення, закладає негативні передумови 
для розвиток національної економіки в майбутньому. 

Тому, перед Україною гостро стоїть завдання удо-
сконалити бюджетну політику таким чином, щоб  
більша частина видатків державного бюджету направ-
лялася не на вирішення поточних соціальних завдань, 
а на фінансування науки, забезпечення економічного 
розвитку та обороноздатності країни.  

При цьому «Важливими напрямами поліпшення 
державних фінансів, на думку В. Кудряшова, є забез-
печення пенсійних зобов’язань за рахунок ресурсу, 
мобілізованого Пенсійним фондом України, та вдос-
коналення системи відрахувань до його бюджету» [2, 
c. 17].  
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Цю ж думку поділяє В. Надрага, який наголошує, 
що: «Зважаючи на прогнозовані труднощі виконання 
показників Державного бюджету України внаслідок 
економічної кризи та необхідність зниження частки 
фіскального перерозподілу ВВП у перспективі, дивер-
сифікація постачальників послуг соціальної сфери 
шляхом удосконалення механізмів розміщення й реа-
лізації замовлень на надання послуг має стати одним 
із пріоритетів реформування соціальної політики» [5, 
c. 80]. 

До цього слід додати, що фінансові ресурси Пен-
сійного фонду, при їх своєчасному накопиченні мо-
жуть інвестуватися у різноманітні галузі та сприяти 
економічному розвиткові країни. Так, наприклад, у 
США, де переважно використовується накопичува-
льна система пенсійного забезпечення: «Станом на  
31 березня 2010 року сукупні активи пенсійних фондів 
перевищили 9,838 трлн дол. Для порівняння: валовий 
внутрішній продукт США за 2013 рік склав 16,8 трлн 
дол. Це грандіозний інвестиційний ресурс, який жи-
вить американський бізнес» [6]. 

В Україні наміри запровадити накопичувальну 
систему пенсійного забезпечення було задекларовано 
ще у 2003 році, однак реальні терміни їх втілення по-
стійно відкладаються, що обґрунтовується несприят-
ливою для проведення пенсійної реформи соціально-
економічною ситуацією в країні. Проте, такі обґрун-
тування можна навести завжди, що ніколи не дозво-
лить країні перейти до накопичувальної системи пен-
сійного забезпечення, а це, в свою чергу, з кожним 
роком збільшуватиме дефіцити Пенсійного фонду.  

Висновки. Узагальнюючи результати проведеного 
дослідження, можна зробити висновок, що бюджетні 
фінансові ресурси відіграють важливу роль в забезпе-
ченні економічного розвитку країни та підвищенні  
її обороноздатності. Тому, постійне зростання відраху-
вань з державного бюджету Пенсійному фонду Укра-
їни на покриття його дефіциту негативно впливає на 
розвиток національної економіки. Це зумовлено вико-
ристання в Україні застарілої солідарної системи пен-
сійного забезпечення, тоді як економічно розвинуті 
країни світу успішно використовують накопичувальну 
систему. До того ж така система дозволяє цим країна 
ефективно використовувати накопичені в пенсійному 
фонді кошти для живлення бізнесу своїх країн. 

Отже, для недопущення подальшого зростання 
видатків державного бюджету на покриття дефіциту 
Пенсійного фонду, Україні необхідно негайно, без по-
силання на несприятливу соціально-економічну ситу-
ацію, розпочати впроваджувати накопичувальну сис-
тему пенсійного забезпечення.   
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РЕСУРСИ І МЕХАНІЗМИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ1 

 
Актуальність та постановка проблеми. Провідними 

інституціями, експертами прогнозується зниження  
темпів розвитку економіки світу у найближчі роки, а 
деякі фахівці відмічають велику вірогідність початку 
світової фінансово-економічної кризи у 2019-2020 рр. 
У кінці 2018 р. Світовий банк (СБ) змінив оцінки  
розвитку світової економіки (СЕ) у бік зменшення на 
2018 р. із 3,1 до 3,0 %, на 2019 р. — із 3,0 до 2,9%, у 
зв’язку із зростанням ризиків та несприятливих фак-
торів. У огляді СБ «Перспективи світової економіки» 
(Darkening skies) оприлюднене зростання СЕ у 2020-
2021 рр. на рівні 2,8% щорічно [1]. Тобто темпи роз-
витку світової економіки гальмуються, як знижуються 
і темпи зростання економіки великих країн, що фор-
мують ринкові відносини у своїх господарствах і вибу-
довують нові відносини зі СЕ. Прогноз СБ темпів зро-
стання для таких країн: 2019 р. — плюс 4,2% (попере-
дній прогноз — плюс 4,7%; 2020 р. — плюс 4,5%; 
2021 р. — плюс 4,6%), що нижче від попередніх оцінок. 
Щодо економіки України, яку віднесено до великих 
держав, що формують та розвивають ринкові відно-
сини, СБ прогнозує на 2019 р. зростання у 2,9% (ра-
ніше оцінювалось у 3,5%); на 2020 р. — зростання на 
3,4%; на 2021 р. — зростання на 3,8%. Якщо проаналі-
зувати наведені відсотки, то можна зробити висновок 
про подальше відставання економіки України від- 
носно країн, що розвиваються. Тобто при умовах реа-
лізації прогнозів СБ відносно розвитку СЕ, вітчизняна 
економіка залишиться у ряді відстаючих, а якщо збу-
дуться прогнози відносно початку світової кризи у 
2019-2020 рр. перспективи вітчизняної економіки та-
кож не райдужні, оскільки країна має відкриту, над- 
мірно експортно-імпортну сировинну та низько тех-
нологічну економіку, яка є низько конкурентоспро- 
можною на зовнішніх і навіть на внутрішньому рин-
ках. 

Для країн такого типу світові кризи найбільш 
вражаючі. Адже зменшення виробництва товарів, які 
найбільш затребувані на світових ринках, веде до ско-
рочення потреби сировинних товарів, паливно-енер-
гетичних ресурсів, робочої сили, напівфабрикатів, які 
і складають основи економіки країн, що розвиваються 
та намагаються вбудуватись у господарські відносини 
високотехнологічних країн, технологічні ланцюги  
транснаціональних компаній (ТНК). І це підтвер-
джено світовими та регіональними фінансово-еконо- 

мічними кризами другої половини ХХ ст. та початку 
ХХІ ст. 

Особливістю майбутньої кризи, яку прогнозують 
фахівці у 20-30 роках ХХІ ст., на думку фінансового 
експерта А. Куща [2], стане збіг спаду короткостроко-
вих, середньострокових та довгострокових циклів еко-
номічної активності. Короткострокові цикли пов’язані 
із товарними, сировинними запасами, які в умовах 
кризи скорочуються, підприємства не потребують по-
повнення запасів, що скорочує відповідні ринки сиро-
винних, експортно орієнтованих економік, якою є  
і Україна. Після занепаду коротких циклів підприєм- 
ства та суб’єкти господарської діяльності (СГД) згор-
тають інвестиційну діяльність, що приводить до кри-
зового стану середньострокових циклів економічної 
активності СГД, підприємств. Вихід із кризи середньо-
строкових циклів економічної активності, потребує 
зростання капітальних інвестицій, що є їх основою як 
середньострокових, так і довгострокових циклів, що 
пов’язані із переходом до нових технологічних укладів 
(ТУ) третього (четвертого) техніко-технологічних ре-
волюцій. Перехід країн до V та VI ТУ потребує знач-
ного зростання інвестицій, яких недостатньо як у СЕ, 
так і в економіках транзитивних суспільств. 

Вище названі процеси відбуваються в умовах за-
вершеного екстенсивного розширення світового та ре-
гіональних ринків, перерозподілу вже освоєних рин-
ків, витіснення традиційних товарів та послуг новими 
товарами, що виробляються за NВІС-технологіями, 
цифровими технологіями і т. ін., що погіршує конку-
рентоспроможність вітчизняних СГД, промислових 
підприємств реального сектору економіки. 

Розробка концепції розвитку економіки країни, 
парадигми інвестиційно-інноваційного розвитку під- 
приємств та СГД в умовах нестабільного внутрішнього 
та зовнішнього середовища, оптимальне викорис-
тання матеріальних та інтелектуальних ресурсів шля-
хом формування та реалізації механізмів стимулю-
вання інвестиційної активності СГД, підприємств, су-
часних моделей інвестиційно-інноваційного розвитку 
промислових підприємств є однією із актуальних про-
блем країн, що розвиваються на принципах ринкових 
відносин, економіки та промисловості України, СГД, 
промислових підприємств різних форм власності та 
розмірів. 

____________________________ 
1 Статтю підготовлено за поточними матеріалами НДР «Стимулювання інтелектуалізації підприємств реального 

сектора економіки» 2018-2021. 
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12 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Огляд сучасних публікацій та досліджень за пробле-
мою. Починаючи із кінця XIX ст. у світовій економіч-
ній науці відбувається боротьба між класичною еконо-
мічною теорією і соціалістичною політекономією, що 
базується на трудах класичної політичної економії у 
марксистському трактуванні та роботах їх послідовни-
ків у країнах так званого соціалістичного табору. На 
кінець ХХ — початок XXI ст. майже вся економічна 
теорія стала базуватись на буржуазних класичній (не-
окласичній), ліберальній (неоліберальній) теоріях, їх 
різноманітних течіях та школах, і навіть в економічних 
теоріях країн, що відносять себе до соціалістичних 
(народних) має місце конвергенція буржуазних та со-
ціалістичних теорій, (КНР, Куба, В’єтнам та ін.). Пе-
ред постсоціалістичними країнами після розпаду соці-
алістичного табору і реформування на капіталістичний 
лад управління, власності, інститутів соціального роз-
витку, об’єктивно стало питання: формувати еконо-
міку як самодостатню, що базується на принципах  
максимально можливого самозростання, викорис-
тання перш за все внутрішніх ресурсів (цим шляхом 
пішли Російська Федерація, КНР та ін.), чи вбудува-
тись в економіку розвинутих країн (союзів), в техно-
логічні ланцюги ТНК (цим шляхом пішли пострадян-
ські країни, східноєвропейські постсоціалістичні кра-
їни). Україна обрала шлях розвитку своєї економіки у 
напрямі вбудови її в економіку Європейського Союзу 
та в економіку ТНК США та інших країн. При цьому 
було зруйновано перспективні напрями розвитку ви-
сокотехнологічних галузей промисловості (аерокос- 
мічну, фармацевтичну, автомобілебудування тощо), 
різко послаблено фундаментальну науку, вищу освіту, 
охорону здоров’я, духовність, цінності та ін. У резуль-
таті до цього часу стан соціально-економічного роз- 
витку країни не досяг рівня 1991 р., йдуть процеси де-
індустріалізації, міграції населення (перш за все пра-
цеспроможного віку). Стрімко падає рівень іннова-
ційно-інвестиційної активності СГД [3; 4; 5]. 

Аналіз цих процесів і напрямів виходу із систем-
ної соціально-економічної кризи викладено у націо-
нальних і наукових доповідях інститутів соціально-
економічного профілю НАН України [6; 7; 8; 9], у  
публікаціях монографічного характеру Інституту еко-
номіки та прогнозування НАН України, Інституту 
економіки промисловості НАН України, Науково- 
дослідному центрі індустріальних проблем розвитку 
НАН України, економічних кафедр ВНЗ, Академії 
економічних наук НАН України [5; 10; 11; 12], науко-
вих статтях тощо. Проблеми розвитку економіки Ук-
раїни, її промислової політики, інститутів, СГД, під- 
приємств досліджувались науковими співробітниками 
[13; 14; 15; 16; 17 та ін.]. 

У більшості відмічених та в ряді наукових публі-
кацій інших авторів простежується традиційний діа- 
лектичний матеріалістичний підхід до аналізу об’єкту 
та предмету дослідження, недоліком якого є фактичне 
ігнорування значення духовності, цінностей людини, 
спільноти в економічній діяльності СГД. Як один із 
узагальнюючих показників економіки більшість на- 
уковців розглядають валовий внутрішній продукт 
(ВВП), валовий національний дохід (ВНД), не акцен-
туючи уваги на те, що є три методи їх оцінювання (ви-
міру) ВВП: за виробництвом; за споживанням; за до-
бавленою вартістю. Використання їх дає результати, 
які суттєво різняться і дане положення неможливо іг-
норувати. Також у рази різняться показники ВВП 
(ВНД) при вимірі за номіналом (обмінним курсом на-
ціональних валют) і за паритетом купівельної спромо-
жності (ПКС) у доларах США і у національній валюті. 

Тому можна погодитись із дослідниками, які вва-
жають, що ВВП перш за все характеризує тренди еко-
номіки, рівень її комерційної активності, критично 
відносяться до отриманих за різними методиками  
кількісних показників. Крім того, методи оцінки по- 
слуг, що включаються до ВВП, не завжди об’єктивні, 
а їх обсяг у світовій економіці у 2017 р. складає 64%, у 
розвинутих країнах досягає 70-80%, (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Структура ВВП світу та окремих країн у 2017 р., %* 

Країна ВВП 
Сектор  
послуг 

Реальний сектор 

Всього
у тому числі 

промисловість сільське господарство 

Світ в цілому 100,0 64,0 36,0 32,0 4,0 

США 100,0 80,0 20,0 18,0 2,0 

Великобританія 100,0 74,0 26,0 24,0 2,0 

Німеччина 100,0 67,2 32,8 31,7 1,1 

Казахстан 100,0 60,0 40,0 30,0 10,0 

Росія 100,0 58,0 42,0 35,0 7,0 

Індія 100,0 50,0 50,0 25,0 25,0 

Україна 100,0 48,0 52,0 39,0 13,0 

Білорусь 100,0 41,0 59,0 46,0 13,0 

Китай 100,0 35,0 65,0 51,0 14,0 

* Складено за даними Світового банку: World Bank. World Development Indicators. URL: https://datacata-
log.worldbank.org/dataset/world-development-indicators. 

 

Дискусійним також є включення до ВВП ресур-
сів, що “працюють” у спекулятивному фінансовому 
секторі, використовуються ряд купівлі працюючих 
підприємств, приватизації тощо. Тому доцільно оно-
вити визначення категорій ВВП і ВНП, інвестиції та 
методи їх оцінювання. Є ще низка питань, які необ- 

хідно уточнити, відкоригувати з урахуванням досвіду 
роботи вітчизняних СГД в умовах ринкових відносин. 

Мета дослідження — на підґрунті аналізу теорії та 
практики функціонування економіки України, її про-
мисловості та СГД, підприємств в умовах формування 
ринкових відносин обґрунтувати концепцію їх подаль-
шого розвитку, парадигму активізації інвестиційної 
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активності СГД, моделей та механізмів забезпечення 
ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності 
промислових підприємств реального сектору еконо-
міки в умовах падаючих ринків, переходу до нових  
технологічних укладів, необхідності зростання духов-
ності та цінностей людини, колективу, суспільства, 
людської спільноти. 

Для досягнення поставленої мети використову-
ються сучасні методи дослідження, а також поло-
ження, що у центрі економічних відносин знаходиться 
людина, спільнота, колективи, які мають певну духо-
вність, цінність, зв’язки. Дослідження цих аспектів ві-
дносин проведено із використанням тріалектики, кон-
цепції трьох сил розвитку. Людина розглядається як 
суб’єкт, що має духовно-біо-соціальну природи [18; 
19], а спільнота (колектив) має соціальну духовність, 
яка може включати також релігійну духовність, але 
значно ширше за останню. Такий підхід дозволяє 
більш повно розкрити економічні процеси, які відбу-
ваються у вітчизняній економіці, у СГД, на підприєм-
ствах в умовах зміни парадигми та векторів розвитку, 
інвестиційної активності.  

Викладення основного матеріалу.  
Деякі тенденції розвитку економіки України у роки 

незалежності 
Соціалістичний шлях розвитку економіки Укра-

їна (республіка у складі Союзу РСР) завершила, ма-
ючи чисельність населення понад 52 млн осіб, достат-
ньо розвинуту на той час промисловість і агропроми-
словий сектор. За деякими оцінками її промисловість 
входила до десяти найбільш розвинутих у Європі. Еко-
номіка функціонувала у тісній кооперації з іншими  
республіками, СГД входили у єдиний народногоспо-
дарський комплекс країни, у довгі міжреспубліканські 
технологічні ланцюги. Руйнування кооперації СГД 
стало одним із важливіших факторів спаду промисло-
вого виробництва незалежної України. І це свідчить 
про те, що економіку розвиває не лише технічний про-
грес, а, перш за все, так званий людський фактор, 
тобто духовність, знання, цінності, громадянська сві-
домість. 

Незважаючи на достатньо велику територію, чи-
сельність населення, матеріальні і людські ресурси 
економіка України займає скромне місце у світовій 
економіці, про що свідчать дані табл. 2. 

За даними Світового Банку у період з 1991 по 
2013 р. із 157 країн світу лише 3 країни не досягли 
рівня ВВП 1991 р. Це Україна — мінус 30,1%,Грузія — 
мінус 18,9%, Центральноафриканська республіка — 
мінус 1,9%. 

На цей час для України характерні падаючі рин-
ки, низька купівельна спроможність населення та  
суб'єктів господарської діяльності (СГД), нестабільна 
національна валюта, швидка дезінтеграція промисло-
вості, низький рівень механізації сільського господар-
ства, експорт сировини та продукції (напівфабрикатів) 
низьких технологічних укладів, які складають основну 
масу загального експорту країни. 

За даними дослідження ряду фахівців [21], голов-
ними товарами експорту України у 2016 р. (80%) були: 
чорні метали; зерно; продукти продовольчого призна- 
 

                                                
1 Майкл Овергрин в прямом эфире PolitWera: 

Стратегические цели США 2019.URL: http://e-news.su/ 
mnenie-i-analitika/261219-maykl-overgrin-v-pryamom-

Таблиця 2  
Окремі показники економіки України та її ресурсів 

(2016 р.) у відсотках до відповідних показників світу 
(100 %) та відхилення від «досконалого ринку», %* 

Показники
 

Глоба-
льна вага 
України 

Відхилення 
від умов  

«досконалого 
ринку» 

Населення 0,60 0

Робоча сила 0,65 +8,00

Безробіття 1,00 +67,0

Площа 0,40 -33,0

ВВП 0,12 -80,0

Валове нагромадження капі-
талу 

0,08 -87,0

Відплив ПІІ 0,01 -98,0

Експорт товарів та послуг  0,21 -61,0

Грошова маса 0,05 -92,0

Внутрішні кредити приват-
ному сектору 

0,05 -92,0

* Розраховано за даними Світового Банку (World 
Bank) [20]. Використано удосконалений авторами метод 
С. Корабліна [5, с. 206]. 

 
чення; продукція низьких переділів хімічної промис-
ловості. Структура експорту практично не міняється 
десятиріччями. Але ситуація на світовому ринку сут-
тєво міняється. Ряд зарубіжних вчених доводять, що у 
період із 1650 р. має місце історичний тренд падіння 
цін [22]: на пшеницю та цукор — із 1830 р., на ву-
гілля — із 1890 р., на чорні метали (чавун) — із кінця 
1940 р. Тобто на товари, які складають основу екс- 
порту України, ціни мають довгострокову тенденцію 
зниження. Тому потрібна зміна моделі господарю-
вання, структури промисловості, якщо країна прагне 
мати стійкі позиції на світових ринках. Для цього не-
обхідно критично проаналізувати теоретичні напрями 
стратегії розвитку та їх використання на практиці. 

 
Теоретичне підґрунтя розвитку економіки України 
Майже 30 років Україна рухається виключно за 

орієнтирами, заданими Вашингтонським консен-
сусом: приватизації, дерегуляції та лібералізації з од-
ночасним демонтажем усіх попередніх інститутів дер-
жавного управління [5, с. 7]. У результаті побудована 
економіка: мала, відкрита, сировинна. Більш детально 
Україна характеризується низькими показниками за 
вагою у глобальній економіці (табл. 2), а використання 
різноманітних методів виміру показників макрорівня 
та їх складових робить їх неточними (табл. 3) і дає  
можливість маніпулювати показниками зацікавленим 
політикам, чиновникам, правлячим групам пануючих 
класів. 

Як видно із табл. 3. у розглянутий період ВВП за 
обмінним курсом гривні до дол. США у 2-3,8 раза  
різниться від ВВП у дол. США за ПКС. Тому доцільно 
ВВП оцінювати у національній валюті, у порівняних 
(стабільних) цінах, доповнюючи цінові показники на-
туральними. Інакше неможливо буде і надалі довіряти 
статистичним даним, як відмічає політичний аналітик 
із Нью-Йорка Майкл Овергрин в ефірі PolitWera: не 
можна вірити звітам США, цифрам, які вони наводять 
(бюджет, ВВП, ВНД та ін.)1. 

efire-politwera-strategicheskie-celi-ssha-2019.html (дата 
звернення 16.01.2019). 
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Таблиця 3 
ВВП України по ПКС і обмінному курсу національної валюти, дол. США 

 
Показники 

Роки 

2012 2013 2014* 2015* 2016 2017 

ВВП за обмінним курсом, млрд 
дол. США 

187,0 179,6 132,3 90,9 93,3 93,5

% до 2012 р., до попереднього 
року, % 

100 
- 

96,0
96,0 

70,7
73,5 

43,6
68,9 

47,4 
102,6 

50,0
100,2 

ВВП за ПКС, млрд дол. США 386,4 392,6 373,4 340,5 356,0 353,8

% до 2012 р., до попереднього 
року, % 

100 
- 

101,6
101,6 

96,6
95,1 

88,1
91,2 

92,1 
104,6 

91,6
99,4 

ВВП за ПКС: ВВП в дол. США, % 206,6 218,6 282,2 374,6 381,6 378,4

* Різке падіння показників 2014-2015 рр. є результатом девальвації гривні.  

 
Слід зменшити вплив на ВВП сектору послуг, 

оскільки не всі з них мають надійні методи оціню-
вання (займаючи значну, а у деяких кранах переважа-
ючу питому вагу). Необхідно окремо розглядати ВВП 
реального сектору економіки і ВВП сфери послуг, ви-
ключивши з них неодноразово зараховані та ті, що не 
виконують функцію задоволення природних потреб 
людини, суспільства, спільноти (хрематистичні товари 
та послуги). 

При оцінюванні реального ВВП країни необхідно 
також враховувати вплив на його розмір державного 
внутрішнього та зовнішнього боргу, який у ряді країн 
перевищує річний ВВП, а темпи зростання боргу пе-
ревищують темпи росту ВВП.  

Очищення узагальнюючого показника економіч-
ного стану на мегарівні дозволить мати надійну та ре-
альну базу оцінювання інвестиційно-інноваційного 
розвитку країни, СГД, людини, як духовно-біо-соціа-
льного суб’єкта суспільства та виробництва. Такий 
підхід посилює позиції дослідників, які вважають, що 
базисом економіки, суспільства є духовність, духовний 
стан суспільства, а надбудовою — всі суспільні відно-
сини: економічні, політичні, правові, а також куль-
тура, держава та інші громадські інститути [3; 23,  
с. 33]. 

Викладені положення дозволяють відновити 
зв’язки сучасної економічної теорії із геніальними  
трактуваннями економіки Платоном, Ксенофонтом, 
Аристотелем [24; 25; 26], у якій вони виділяли еконо-
мію (мистецтво ведення домашнього господарства та 
управління ним) і хрематистику (мистецтво робити 
гроші та використовувати їх на задоволення непри- 
родних бажань, накопичення та використання за схе-
мою «гроші роблять нові гроші» (Д → Д + ∆Д). В су-
часних умовах до хрематистики мають бути віднесені 
доходи від спекулятивних біржових та інших операцій, 
лихварство, наркобізнес, агресивний військово-про-
мисловий комплекс, небажані та небезпечні соціальні 
послуги тощо. Очищений від хрематистики ВВП від-
повідного рівня (держави, регіону, територіальних 
громад, товарної продукції СГД та ін.) дасть можли-
вість реально характеризувати результати труда спіль-
ноти конкретного рівня, а механізми їх формування та 
розвитку будуть орієнтовані на активізацію інвести-
ційної діяльності СГД. 

Інвестиційна діяльність є основним фактором, 
що забезпечує відтворення процесу виробництва СГД 
усіх без винятку суспільств. Інвестиції сприяють фор-
муванню та розвитку матеріальних, трудових, духов-
них ресурсів розвитку виробництва, удосконаленню 
розбудови та модернізації робочих місць, і у цьому ас- 

пекті вони входять до реального сектору економіки.  
Ті ж інвестиції, що створюють умови розширення ви-
робництва для задоволення неприродних потреб, ін-
фраструктури для цього, послуг, розкоші і т. ін., пра-
вомірно відносити до хрематистики. Вони «відсосу-
ють» ресурси із реального сектору економіки і повинні 
бути виключені із всіх показників реальної економіки. 
ВВП, товарну продукцію доцільно оцінювати через 
додану вартість, з обов’язковим додатком у натураль-
них показниках (у постійних порівняних цінах) виго-
товленої та реалізованої продукції. 

 
Інвестиції як домінанта стабільності та розвитку 

економіки 
Економічна теорія та практика на всіх етапах 

свого розвитку приділяла увагу проблемам інвесту-
вання, інвестиційного розвитку, в останні десятиріччя 
розглядаючи його у тісному зв'язку із інноваційною ді-
яльністю, технічними революціями (ІІІ-ІV), техноло-
гічними укладами, тим не менш є необхідність зупи-
нитися на дефініціях та категоріях, пов'язаних із інве-
стиційною діяльністю (ІД) СГД, їх кількісним та якіс-
ним оцінюванням. 

В економічній літературі, спеціалізованих слов-
никах, монографіях і дисертаціях можна знайти чи- 
сельні визначення категорії інвестиція, інвестиційна 
діяльність, інвестиційна активність і т. ін. 

Одні вважають, що мета інвестицій — вкладення 
ресурсів, (матеріальних, інтелектуальних, фінансових 
тощо) для забезпечення прибутку [27, с. 630-632; 28,  
с. 12-13; 29, с. 258], інші — прибутку і нарощення ак-
тивів [30, с. 488; 31, с. 23; 32, с. 85], деякі — просто 
довгострокові фінансові вкладення в дочірні та 
пов’язані підприємства [33, с. 32, 352]. Значна кіль-
кість дослідників пов’язує сутність інвестицій з наро-
щенням основних та оборотних капіталів (фондів), 
ототожнюють інвестиції з капітальними вкладеннями 
у виробництво, людський капітал та ін. [30; 31; 32]. 

Загальним принципом більшості дефініцій є те, 
що дослідники розглядають категорію інвестиції як 
виробничий, технологічний процес, досліджують дану 
категорію, керуючись принципами матеріалістичної 
діалектики, яка мало уваги приділяє людині з її ду- 
ховно-біо-соціальною природою, а звідси й категорі-
ями «свобода-відповідальність», гуманістичною метою 
інвестицій. Інвестиційний ресурс — сукупність духов-
них, матеріальних і соціальних ресурсів, які реально 
використовуються або готові для їх використання у  
розвитку відповідного СГД з метою досягнення го- 
ловного — реалізації духовно-біо-соціальної сутності 
людини, виготовлення товарів та послуг для задово- 
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лення природних потреб людини, суспільства. Мето-
дологією дослідження цієї категорії повинна стати  
тріалектика. Інвестиційна діяльність — це процес реа-
лізації інвестиційного ресурсу. 

Як правило, кожна держава має стратегію інвес-
тиційної діяльності, програми її реалізації. Аналогічні 

дії проводяться суб’єктами господарської діяльності, 
підприємствами. Їх задача — удосконалення структури 
економіки, гармонізація інтересів різних прошарків 
суспільства. Стан інвестиційної роботи в економіці 
України характеризують дані табл. 4. 

 
Таблиця 4 

Показники інвестування економіки України* 

Види економічної діяльності 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

1. Капітальні інвестиції в економіку, млрд грн 180,6 241,3 273,2 249,9 219,4 273,1 359,2 448,5

2. Індекс до попереднього року, % 118,8 133,6 113,2 91,5 87,8 124,5 135,5 124,9

3. Частка інвестицій у ВВП, % 16,7 18,3 19,4 17,2 14,0 13,5 15,1 15,0

4. ВВП у поточних цінах, млрд грн 1082,6 1316,6 1408,9 1454,9 1556,7 1979,5 2385,4 2982,9

5. Капітальні інвестиції до 2010 року, % 100,0 133,6 151,3 138,4 121,5 151,2 198,9 248,3

* Складено за даними Держкомстату України. 
 

Наведені у табл. 4 та інші статистичні дані свід-
чать про зниження інвестицій за останні 8 років як у 
відсотках до ВВП (частка інвестицій у ВВП), так і в 
грошовому вимірі (у дол. США та у порівняльних ці-
нах) з урахуванням інфляції та волатильності націона-
льної валюти. 

Структура капітальних інвестицій у промислово-
сті наведена у табл. 5. 

Наведені в табл. 5 дані свідчать про спад питомої 
ваги інвестицій у переробній та добувній промислово-
сті (з 82,0% у 2010 р. до 78,4% у 2017 р.), суттєве зро-
стання у розвитку енергоносіїв. У цілому це погіршує 
структуру інвестицій промисловості. 

Більш детальний аналіз показав, що у період 
2007-2017 рр. валове нагромадження основного капі-
талу у постійних цінах 2010 р. зменшилось в економіці 
України у 2,45 раза, а у ВВП відповідно із 27,1% у 
2007 р. до 15,7% у 2017 р. У структурі валового нагро-
мадження основного капіталу 77% складають машини, 
устаткування, обладнання, будівлі та споруди. На  
частку інвестицій у інтелектуальну власність припадає 
лише 4%. Таке положення веде до подальшої деіндус-
тріалізації, падіння темпів розвитку, техніко-техноло-
гічного відставання порівняно зі світовою економі-
кою, економікою розвинутих країн. 

Таблиця 5 
Структура капітальних інвестицій за видами промислової діяльності, % [34; 35] 

Вид промислової діяльності 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Промисловість 100 100 100 100 100 100 100 100

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 27,5 28,1 24,3 22,2 23,2 21,1 19,2 24,8

Переробна промисловість 54,4 53,6 46,2 45,8 49,2 52,7 52,8 51,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 16,8 17,1 27,7 30,0 26,6 24,4 26,1 21,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 1,25 1,3 1,8 2,0 1,0 1,8 1,9 2,1

 
Проведений в 2015 р. за даними СБ кореляційний 

аналіз показників 210 країн світу (пакет IBM SPSS 27) 
показав, що статистично значущими факторами висо-
кого рівня інвестиційної активності економіки є 
освіта, наука, інформатика, комунікаційні технології. 
Факторами інвестиційної активності СГД, підпри- 

ємств є рівень розвитку інститутів економіки, розмір 
економіки, організованість фінансового ринку, від- 
критість економіки, розвиток освіти, науки, впро- 
вадження інновацій, розвиток та використання NBIC-
технологій [36; 37]. Регрес інвестиційної активності в 
економіці України підтверджується даними табл. 6. 

 

Таблиця 6 
Деякі показники напрямів використання ресурсу капітальних інвестицій 

Показники 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Капітальні інвестиції, млрд грн
Фінансування НДР, % до загального ВВП,  
у т.ч. за рахунок держбюджету, % до ВВП 
на розвиток інтелектуального капіталу, млрд грн  

180,6
0,75 
0,33 
0,08 

241,3
0,65 
0,29 
0,14 

273,2
0,67 
0,33 
0,11 

249,9
0,70 
0,32 
0,10 

219,4 
0,60 
0,25 
0,08 

273,1 
0,53 
0,20 
0,11 

359,2
0,48 
0,16 
0,12 

448,5
0,45 
0,16 
0,13 

 
У світі на НДР та ДКР використовується від 2 до 

3% ВВП, а у розвинутих країнах 3% і більше. У 2018 р. 
країни ЄС у цілому на фінансування науки виділили 
2,07% сукупного ВВП. Дані конкретних країн ЄС фі-
нансування науки такі [38]: Швеція — 3,33% ВВП; Ав-
стрія — 3,16; Данія — 3,06; Естонія — 1,29; Хорватія — 
0,96; Болгарія — 0,76; Литва — 0,88% (372 млн євро); 
Латвія — 0,51; Мальта — 0,55; Кіпр — 0,56; Румунія — 
0,5%. Такі країни, як Німеччина, Франція, Італія, Іс-
панія, Австрія та інші, фінансують науку на рівні 1,5-

3% ВВП, що у рази вище ніж в Україні, ВВП якої є 
одним із самих низьких у Європі (фінансування науки 
у 2017 р. склало 0,45% ВВП або 377 млн євро, Литва — 
372 млн євро). 

Низькі показники інвестиційної діяльності в еко-
номіці України і СГД є результатом некритичного 
сприяння рекомендацій «Вашингтонського консен-
сусу» його вимогам до формування джерел інвесту-
вання економіки постсоціалістичних країн взагалі  
і економіки України особисто за рахунок іноземних 
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інвестицій, вимоги забезпечення вільного руху капі-
талу через кордони. Непродумане виконання реко- 
мендацій привело до того, що структура джерел фінан-
сування погіршилась, ПІІ зменшились, має місце від- 
тік капіталів з України за кордон, головним чином в 
офшори (табл. 7). 

Дані табл. 7 свідчать, що переважна частина ка-
пітальних інвестицій — це власні кошти СГД. Струк-

тура їх за роками мало змінюється. На долю капіталь-
них власних інвестицій СГД припадає більш як 70% їх 
загальної величини. Вкрай низькі кредити банків 
(близько 5%) та іноземні інвестиції (близько 2%). Ни-
зький рівень банківських кредитів пояснюється тим, 
що ключова ставка та відсоток за кредит перевищує 
рентабельність СГД зацікавлених у позикових коштах. 

 
Таблиця 7 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  
(без АР Крим та частини Донецької та Луганської областей), млрд грн 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

(9 міс.) 
% 

Всього 157,62 211,55 244,21 231,32 204,06 251,15 326,16 259,54 100,0

в тому числі кошти держбюджет 8,92 16,69 15,71 6,00 1,51 6,11 7,47 5,27 2,0

місцевий бюджет 4,51 6,90 7,84 6,65 5,28 12,42 23,22 17,42 6,7

Власні кошти підприємств та ор-
ганізацій 

96,21 130,49 151,04 152,86 145,88 169,26 226,40 188,57 72,2 

Кредити банків та інші позики 19,87 28,38 33,73 30,56 17,99 18,30 23,25 14,19 5,5

Кошти іноземних  
інвесторів 

3,28 4,01 н/д 3,72 5,54 7,83 9,42 4,79 1,8 

Кошти населення на будівлю жи-
тла 

18,29 7,89 н/д 23,75 21,36 30,28 29,12 21,95 8,4 

Інші джерела  6,54 7,87 16,86 8,08 6,49 6,94 7,29 7,35 2,9

 
Відсутність довгострокових кредитів (більшість 

кредитів мають строки повернення до одного року), не 
сприйнятливе для СГД. З цих же причин практично 
відсутні ПІІ. Незважаючи на те, що іноземні інвестори 
мають пільги в результаті недооцінки у 2-2,5 раза  
гривні, ПІІ розміщуються у високорентабельні галузі, 
а це фінансовий сектор, фондові біржі, спекулятивні 
операції та ін., що створює віртуальний ВВП, грошові 

“бульби”. В кінцевому підсумку банківський кредит та 
ПІІ практично не впливають на інвестиційну діяль-
ність в Україні, погіршують структуру інвестування та 
економіки взагалі. Тому ПІІ доцільно використову-
вати виключно під регулюванням та координацію дер-
жавних та громадських інститутів у реальному секторі 
економіки. 

Потреба України у ПІІ існує. Так, Джон Теффт
1 — екс-посол США в Україні у 2013 р. оцінював 

річну потребу України у ПІІ на рівні не менше 40 млрд 
дол. США. Але реальних перспектив отримати ПІІ та-
кого рівня відсутні. 

У найближчі п’ять років Україні необхідно випла-
тити зовнішніх боргів (з урахуванням обслуговування 
отриманих кредитів) в сумі 40 млрд дол. США, і про-
блема фінансування інвестиційної діяльності загост-
рюється.  

Діюча в Україні нормативно-правова база забез-
печення інвестиційної діяльності потребує суттєвого 
доопрацювання та оновлення. Перш за все, це по-
винна бути державна довгострокова програма забезпе-
чення та розвитку інвестиційної діяльності, де слід ви-
ділити інвестиційну діяльність на рівні держави та  
на рівні суб’єктів господарської діяльності (підпри- 
ємств, організацій) різних форм власності, пріоритетів  
вдосконалення структури економіки, промисловості. 
Держава повинна нести відповідальність за форму-
вання та розвиток виробничої інфраструктури на рівні  
економіки в цілому, регіонів, територій, а також за  
розвиток підприємств (галузей, компаній), які є драй-
верами національної економіки. Це може бути ВПК, 
машинобудування, галузі VI технологічного укладу, а 
також фундаментальна наука. Робота може бути роз-
почата з аналізу виконання планів інвестиційної дія-
льності, відображених у документації, викладеної в 

                                                
1 John F. Tefft. Ambassador Extraordinary and Plenipo-

tentiary (Ukraine), 2009-2013. Office of the historian. URL: 
https://history.state.gov/departmenthistory/people/tefft-john-
f. 

матеріалах по приватизації. У разі їх невиконання дер-
жава має право внести відповідні корективи в раніше 
прийняті рішення по приватизації. 

В Україні іноземні інвестиції складають 2-9% ін-
вестицій промисловості (див. табл. 7).Владні структури 
переконані, що активізація інвестування можлива 
лише за рахунок іноземних інвесторів, а особисті інте-
реси успішніше, на їхню думку, можуть бути вирішені 
за кордоном. Це глибока помилка. Реальний розвиток 
можливий, головним чином, за рахунок внутрішніх 
ресурсів конкретних країн, суб'єктів господарської ді-
яльності, якщо країна бажає зберегти свою економіку. 

 
Моделі та механізми інвестування розвитку підп-

риємств реального сектора економіки. 
Традиційно інвестиційна діяльність — відтво-

рення, оновлення, модернізація засобів виробництва 
та умов праці на основі прогресивних технологічних 
укладів, досягнень науки та передового досвіду. У ми- 
нулих СЕФ нововведення освоювали та фінансували, 
як правило, виробники продукції, до якої суспільство 
звикло та зберігає попит на нього. Нові розробки здій-
снювались за кошти традиційних виробників, для за-
доволення потреб інших виробників, споживачів. У 
разі прийняття її, нова (оновлена) продукція виробля-
ється, реалізується та відбувається відшкодування ра-
ніше використаних на інвестиції коштів. Якщо нова 
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продукція не сприйнята суспільством, не користується 
попитом, виробник - інвестор несе збитки. 

Зараз ситуація інша. Метою виробництва стають 
потреби, які нав’язуються виробником споживачеві та 
збільшують доходи виробника. Ризики отримує та спла-
чує споживач. Виробник випускає продукцію та шля-
хом агресивної реклами нав’язує її споживачеві, фор-
мує нову потребу, яка іноді навіть шкідлива спожива-
чеві (наркотики, алкоголь, заняття небезпечними ви-
дами спорту, відпочинку та ін.). Витрати ще невироб-
леної продукції вже закладені в ціну традиційної про-
дукції, так що за перші зразки нового товару потен-
ційний споживач вже заплатив. Якщо продукція не 
піде, то втрати (збитки) вже відшкодовано навіть не 
сталим, а можливо, потенційним споживачем. Вироб-
ник збитків не отримає, але ймовірність отримання 
прибутку досить висока. У цих умовах досить активно 
держава повинна брати участь у регулюванні інвести-
ційної діяльності на всіх рівнях. Вважається за доці-
льне в економічно розвинених державах мати інвести-
ції на рівні не менше 15% доходу (виручки) суб'єкта 
господарювання. Для країн, що розвиваються, та по-
страдянських держав доцільно нижню межу мати не 
менше 20%. Верхній рівень визначається суб'єктом  
господарювання самостійно, виходячи з того, що ко-
жен відсоток зростання інвестицій понад нижньої 
межі забезпечує зростання ВВП (виручки, доходу) на 
рівні 0,1-0,3%. Для економіки зростання реальний рі-
вень інвестицій рекомендується мати більше 30-35%. 
Слід також встановити порядок, коли невикористані 
кошти інвестиційного фонду суб’єкта господарювання 
в обов’язковому порядку зберігаються на спеціаль-
ному рахунку та використовуються або суб’єктом гос-
подарювання в майбутньому році, або перерахову-
ються в централізовані інвестиційні фонди держави 
(органів місцевого управління) та використовуються 
на розвиток економіки території (створення та під- 
тримка малого бізнесу, інфраструктури тощо). Необ- 
хідно також визначити співвідношення інвестицій, ма-
теріальних і нематеріальних активів та дотримуватися 
його. Активізацію інвестиційної діяльності доцільно 
також пов’язувати з системами оподаткування, які ма-
ють бути прогресивними. 

Невід’ємною та обов’язковою частиною програм 
інвестиційної діяльності повинні бути розділи щодо 
інвестування розвитку. Перш за все, витрати на оплату 
праці, підготовку та перепідготовку кадрів (починаючи 
з загальної освіти), охорону здоров’я, оздоровчу фіз-
культуру, які слід відносити до інвестицій. Чітко роз-
ділити інвестиції в матеріальні та в нематеріальні ак-
тиви, інвестиції бюджетні та інвестиції із інших дже-
рел. Орієнтуватися в активізації інвестиційної діяль- 
ності на внутрішні ресурси, а не очікування ПІІ, як це 
має місце в сучасній економіці постсоціалістичних 
країн, та країн, що розвиваються. Розвиток трудових 
ресурсів слід звести в одну систему, починаючи з до-
шкільної освіти до завершення трудової діяльності лю-
дини. При цьому всі витрати на дошкільну освіту та 
підготовку, на середню освіту та професійну підго- 
товку в навчальних закладах професійно-технічної 
освіти, в технікумах передбачати за рахунок коштів 
бюджетів (державних та місцевих). Вся система вищої 
освіти фінансується за рахунок коштів бюджету. Але 
якщо протягом 5 років після закінчення навчання у 
вищому навчальному закладі фахівець переходить на 
роботу в організації, на підприємства недержавної  

форми власності, то даний фахівець або підприємство 
(організація) відшкодовує витрати на навчання відпо-
відному бюджету в повному розмірі. Недержавна  
форма підготовки фахівців може бути виключно лише 
в школах бізнесу та післядипломної підготовки (пере-
підготовки) кадрів, і проводитися за рахунок того, хто 
навчається або зацікавленого в цьому суб’єкта госпо-
дарювання. Підготовка в аспірантурі, докторантурі та 
аналогічних їм формах навчання проводиться виклю-
чно в організаціях (інститутах) НАН України, інших 
державних академіях України. Спеціалізовані ради по 
захисту дисертацій створюються в інститутах системи 
державних академій наук України. Винятки можуть 
бути для провідних національних університетів Укра-
їни. Але й в цих радах понад 50% складу спеціалізовані 
ради повинні бути представлені вченими національ-
них академій, провідних підприємств у даній сфері ді-
яльності. Видачу дипломів проводить ВАК України, 
безпосередньо підлегла НАН України та Кабінету Мі-
ністрів України. Фінансування всіх фундаментальних 
досліджень проводиться через НАН України, яка несе 
також відповідальність за актуальність та якість до- 
сліджень. Підготовка та атестація доцентів та профе-
сорів проводиться в провідних національних універси-
тетах України. Відповідні атестати видає ВАК України 
за рішенням відповідних вчених рад національних уні-
верситетів. Такий підхід може забезпечити наявність 
та випереджуючу підготовку кваліфікованої творчої 
робочої сили, що відповідає проблемам інноваційного 
розвитку економіки. Довічна система випереджуючих 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 
створює передумови формування та функціонування 
суспільства знань, реалізацій духовно-біо-соціальної 
природи людини, соціальної функції суспільства, що у 
сукупності складає основу інвестиційної політики СГД. 

На рисунку представлено алгоритм формування 
та реалізації інвестиційної політики підприємства (ін-
вестиційного проекту). 

При формуванні політики інвестиційного роз- 
витку важливо враховувати обмеження, які пов’язані 
зі специфікою джерел інвестування, що включають 
визначення потреби в ресурсах, джерела фінансування 
і оцінку плати за обрані джерела фінансування. Реалі-
зація інвестиційної політики (проекта) включає підго-
товку необхідної документації, проведення економіч-
них, організаційних і технологічних заходів, які по-
в’язані з проектними роботами, придбанням землі, 
зведенням об’єктів, придбанням і монтажем устатку-
вання тощо. Результатом інвестиційної політики є ре-
алізація економічних інтересів учасників інвестицій-
ного процесу. Найбільш важливими формами інвести-
ційних інтересів є реалізація потенціалу працівників, 
збільшення доданої вартості прибутку, зростання вар-
тості підприємства, підвищення конкурентних пере-
ваг. 

Факторами, які стримують реалізацію інвестицій-
ної політики підприємств (проектів) є: 

• нестабільність соціально-політичної ситуації в 
країні. Значне скорочення активності інвесторів у 
зв’язку з конфліктом на сході України; 

• використання застарілої виробничо-грошової 
моделі інвестування; 

• високі процентні ставки кредитів і надмірно 
жорсткі вимоги до гарантійного забезпечення креди-
тів. (Середньозважена ставка по кредитах у 2017 р. 
склала 21,3% у гривні, а рентабельність операційної 
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діяльності підприємств за видами промислової діяль-
ності становить 6,62%, це свідчить що кредити не  
стали і не можуть стати суттєвим джерелом фінансу-
вання інвестиційної діяльності);  

• адміністративні, бюрократичні бар’єри та ко- 
рупційність; 

• недосконала організаційно-правова та норма- 
тивна база на рівні держави, СГД, підприємств; 

• хибна орієнтація значної частини людей влади 
та провладних суб’єктів на деіндустріалізацію еконо-
міки та перетворення України на аграрну.  

 
 

 
Рисунок. Алгоритм формування та реалізації інвестиційної політики підприємства 

 
У зв’язку із цим не можна не погодитись із по- 

глядами академіків НАН України В.М. Гейця1, що  
«… без індустріального розвитку Україна розвивати- 
меться за сценарієм великого корпоративного сектору 

                                                
1 Україні потрібна нова індустріалізація. Міжнародна 

науково-практична конференція «Нова індустріалізація: ви-
клики, можливості та перспективи для України» (Київ,  

аграрної економіки і, на превеликий жаль, перебува-
тиме у повній технологічній залежності» [39] та  
Б.М. Данилишина «інвестування в технологічні сек-
тори нашої економіки в більшості випадків є єдиною 

15 грудня 2017 р.). URL:https://ucci.org.ua/press-center/ 
ucci-news/ ukrayini-potribna-nova-industrializatsiia. 
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можливістю залучення «розумного капіталу», який є 
ключовим фактором технологічного розвитку України 
й надалі буде зберігатися тенденція до зниження ви-
сокотехнологічних підприємств на користь сировин-
ного бізнесу, який критично залежить від світової ці-
нової кон’юнктури, що підвищує економічні ризики в 
разі падіння цін на сировину на світових товарних  
ринках» [40]; 

• ігнорування того, що має місце чітка тенденція 
зростання інвестицій у країнах з високим рівнем роз-
витку економіки (у діапазоні 20-25 % ВВП). При 
цьому їх частка у пасивних основних засобах вироб-
ництва зменшується, а в активних — зростає. Випе- 
реджаючими темпами зростають інвестиції інновацій-
ного характеру, інтелектуальний капітал. На певному 
етапі простежується зв'язок між змінами коефіцієнта 
Джині і інвестиціями — чим менше коефіцієнт, тим 
вище інвестиції. Між темпами зростання інвестицій  
і ВВП при перевищенні рівня інвестицій 15-20% ВВП, 
кожен відсоток зростання інвестицій забезпечує зрос-
тання ВВП на 0,1-0,3%, і чим більш наукоємні на-
прями інвестицій, тим більше відсоток зростання. Але 
він диференціюється за секторами економіки, сфе-
рами виробництва, видами економічної діяльності, що 
підтверджено як у роботах закордонних [23; 41-43], так 
і вітчизняних дослідників-економістів та наукових ко-
лективів [3; 4; 8; 9; 44-45]. 

Викладені положення підтверджені як теоретично 
[23, 41-45], так і практично найбільшим у світі падін-
ням економіки України у період світової кризи 2008-
2009 рр., падінням доходів металургійного комплексу, 
зниженням рентабельності підприємств державного  
і приватного секторів у поточному десятиріччі. Так, за  
 
даними «Української правди» [46], на початок 2019 р. 
в Україні налічується 3364 державних підприємства, із  
 

яких працюють лише 1524. Сукупні активи 100 най- 
більших держпідприємств складають 93,3% усіх акти-
вів державних підприємств (ДП). За 6 місяців 2018 р. 
прибуток 100 найбільших ДП зменшився на 41,6% (за 
6 місяців 2017 р. чистий прибуток склав 37 млрд грн, 
за 6 місяців 2018 р. 21,5 млрд грн, що складає мінус 
15,5 млрд грн). 51% усього падіння чистого прибутку 
2018 р. належить НАК «Нафтогаз України», отрима-
ного в результаті втрат від транзиту газу у ЄС своєї 
структурної одиниці «Укртрансгаз», яка за 6 місяців 
2018 р. мала збитки 18,3 млрд грн. При цьому чинов-
ники і головної, і дочірньої компаній отримали бага-
томільйонні премії, більше 45 млн дол. (лише в осені 
2018 р. про що повідомляли ЗМІ України Strana.ua та 
ін.). 

Дослідники справедливо відмічають, що чинов-
ники України знаходяться і живуть за парадигмою 
приватизації, безвідповідальності, пріоритетів закор-
донних інвестицій, вільного вивозу капіталів з України 
та переховування їх в офшорах, де обсяг капіталів олі-
гархів досягає 70 млрд дол. США [47]. Ті малі ресурси, 
що ще є в країні направляються в традиційні сектори 
економіки, які ще дають суттєвих реальних прибутків. 
Це фінансовий спекулятивний сектор, сировинний, 
експортоорієнтований сектори, придбання застарілої 
техніки та технологій тощо. В результаті зберігається 
вкрай недосконала структура технологічних інвестицій 
(табл. 8), гальмується технічний прогрес, згортається 
внутрішній ринок. 

Як свідчать дані табл. 8, три чверті усіх капіталь-
них інвестицій припадає на низько- та середньо-низь-
кий технологічний рівень, аналогічна ситуація і по за-
рубіжному інвестуванню. Тому необхідне обґрунту-
вання державних пріоритетів забезпечення інвестицій-
ної активності відповідно до завдання модернізації 
промисловості в країні. 

Таблиця 8 
Структура технологічних інвестицій в Україні, % * 

Показник за рівнем технологічності 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Капітальні інвестиції з них 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Low/medium-low-technology manufacturing 
Низький/середньо-низький рівень технологічності 

73,9 77,2 78,7 79,3 82,4 79,5 

High/medium-high-technology manufacturing 
Високий/середньо-високий 
рівень технологічності 

26,1 22,8 21,3 20,7 17,6 20,5 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал), з них 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Low/medium-low-technology manufacturing 
Низький/середньо-низький рівень технологічності 

84,0 84,8 79,7 80,0 80,0 80,6 

High/medium-high-technology manufacturing 
Високий/середньо-високий рівень технологічності 

16,0 15,2 20,3 20,0 20,0 19,4 

Прямі іноземні інвестиції (боргові інструменти), з них - - - - 100,0 100,0

Low/medium-low-technology manufacturing 
Низький/середньо-низький рівень технологічності 

- - - - 68,5 73,8 

High/medium-high-technology manufacturing 
Високий/середньо-високий рівень технологічності 

- - - - 31,5 26,2 

* Розраховано за даними джерел [34, 48]. 
 
При більш активній позиції провладних структур 

та відповідальності чиновників, навіть без суттєвих до-
даткових залучених фінансових витрат можна значно 
покращити структуру інвестицій та завантаження 
СГД, реального сектору економіки. За численними да-
ними економіка США, ЄС, Китаю тощо на 60-70% 
працює на внутрішній ринок. Цьому сприяє весь дер- 

жавний чиновничий апарат — від президента до рядо- 
вого клерка. Інша картина в Україні, де пріоритети на-
даються імпорту товарів. Так, Україна буде закупати у 
КНР турбіни, які може виготовляти харківський "Тур-
боатом", у США — тепловози, які за характеристиками 
гірші за українські, у Франції — вертольоти і т.д. Тому 
доцільно було б прийняти закон про відповідальність 
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держструктур та держслужбовців за забезпечення  
зростання якості життя населення, працівників, де пе-
редбачались би матеріальна і кримінальна відповідаль-
ність за зменшення робочих місць, зниження рівня до-
ходів, зростання безробіття та міграції  тощо, органів 
законодавчої та виконавчої влади, чиновників усіх рі-
внів, починаючи із Кабінету Міністрів, Верховної 
Ради, адміністрації Президента до місцевого рівня. 

Позитивні результати може забезпечити перехід 
до сучасних моделей інвестиційного розвитку СГД. До 
цього часу постсоціалістичні країни використовують 
виробничо-грошову модель інвестування, хоча розви-
нуті країни з 70-х років ХХ ст. перейшли до кредитно-
емісійної моделі інвестування, з використанням фіат-
них грошей як основного джерела авансового фінан-
сування проектів, інвестиційно-інноваційного роз- 
витку підприємств.   

Фіатні гроші — це гроші, не забезпечені реаль-
ними ресурсами. Емісія фіатних грошей, забезпечених 
лише борговими зобов’язаннями створює номінальні 
багатства більші, ніж труд, капітал, науково-технічний 
прогрес разом взяті [43, с. 597]. Обсяг нічим не забез-
печених боргових зобов'язань у грошовому еквіваленті 
значно перевищує валовий продукт провідних країн  
і світової економіки, але у певному діапазоні не ви-
кликає інфляції. Поява фіатних грошей забезпечила 
провідну роль кредитно-емісійної моделі розвитку 
економіки, активізації інвестиційної діяльності СГД, 
підприємств. Елементи цієї моделі, як вже відзначено 
вище, використовувались у Союзі РСР у 30-ті роки 
ХХ ст., забезпечуючи грішми внутрішній ринок країни 
на стадії її індустріалізації. Країни Європи та Азії, 
перш за все, Німеччина, Франція, Японія, використо-
вували фіатні гроші і кредитно-емісійну модель інвес-
тування під час відбудови своєї економіки після ІІ Сві-
тової війни. Із 70-х років ХХ ст. її широко використо-
вують США, провідні країни світу і вона становиться 
світовою. Перш за все, фіатні гроші використовуються 
для авансового фінансування інвестиційних проектів 
військово-промислового комплексу, у тому числі в РФ 
і в Україні. Однак у останніх — це не система, а окремі 
випадки. У провідних країнах вона системна та посту-
пово набуває світових масштабів. 

Досвід використання кредитно-емісійної моделі  
і фіатних грошей у проектному інвестуванні СГД за-
кордонних країн доцільно використати в вітчизняній 
економіці з урахуванням їх особливостей. Це перш за 
все стосується необхідності розширення прав задіяних 
у проектах СГД, збільшення відповідальності за надані 
їм функції, орієнтацію проектів як на НТП, так і на 
зростання духовності населення, працівників, колек-
тивів. 

Для пілотної проробки може бути задіяно один, 
або декілька проектів, які прийняті на національному 
рівні, але не реалізовані із різних причин, перш за все, 
із-за відсутності фінансових ресурсів. 

Обраний проект (проекти) мусить пройти додат-
ково експертизу НАН України і в них (якщо є необ-
хідність) вносяться відповідні корективи. 

Оновлений та доопрацьований проект затверджу-
ється спільним рішенням відповідного органу вико- 
навчої влади, НБУ, НАН України, базового СГД. Од-
ночасно цими ж органами створюється робоча коор-
динаційна група, яка отримує достатні для реалізації 
проекту повноваження та відповідальність. 

Строк реалізації проекту не менше 3-х років. Емі-
сія фіатних грошей здійснюється за затвердженим гра-
фіком. При цьому перший транш складає не менш 
25% повної вартості проекту. Фінансування та кон- 
троль використання грошей на проект контролює ЦБ, 
або уповноважений ним інший державний банк. Сто-
рони-учасники проекту заключають контракт, де за-
писано обсяги робіт, джерела фінансування та графік 
забезпечення фінансування, конкретні особи, що від-
повідають за реалізацію проекту в цілому та окремих 
його етапів. Там же оговорюється держзамовлення на 
майбутні товари (послуги), завдання постачання то-
вару на експорт і на внутрішній ринок, можливі ри-
зики та шляхи їх уникнення. 

Для проекту НБУ встановлює ключову ставку на 
рівні не вище рентабельності СГД учасника проекту (з 
урахуванням банківської маржі та інфляції). Гроші фі-
нансування проекту — національна валюта.  

Кожний квартал робоча група робить звіт учасни-
кам проекту про хід його виконання та робить пропо-
зиції щодо можливого корегування. 

Узагальнений та дороблений механізм форму-
вання та реалізації кредитно-емісійної моделі інвесту-
вання може стати основним напрямом активізації ін-
вестиційно-інноваційної роботи СГД, підприємств 
України. 

Одночасно із доведенням до робочого стану кре-
дитно-емісійної моделі інвестування та механізмів її 
реалізації необхідно також удосконалювати діючу ви-
робничо-грошову модель, методи її використання 
СГД, підприємствами реального сектору економіки, 
виходячи із того, що: 

• на інвестиції в умовах України необхідно на- 
правляти не менш 30% ВВП; 

• нарощувати питому вагу інвестицій, у яких ви-
користовуються технології V - VI ТУ, NBIС- та циф-
рові технології як суттєвий фактор розвитку СГД; 

• нарощення інвестицій досягається шляхом 
спрямування їх на підвищення якості життя насе-
лення, розвиток духовності як базису суспільства, ду-
ховно-біо-соціальної природи людини; 

• створення нових та модернізацію діючих робо-
чих місць дасть можливість повернути в економіку лю-
дей, які на постійній, чи на сезонній роботах (відпо-
відно 3,2 млн та 7-9 млн осіб) працюють за кордоном 
[49]; 

• державі слід стати регулятором інвестиційних 
процесів СГД усіх форм власності. При цьому НБ Ук-
раїни, комерційні та державні банки мусять не менш 
60% кредитування направляти СГД реального сектору 
економіки; 

• скорочення розриву у децільному та квадроці-
льному коефіцієнтах доходів, зниження коефіцієнту 
Джинні, який в Україні складає 24,6% (дані ЦРУ), 
28,1% (дані ООН) [50] сприяють зростанню ресурсів 
інвестування; 

• перетворення внутрішнього падаючого ринку 
товарів і послуг на зростаючий ринок шляхом збіль-
шення купівельної спроможності населення; 

• опора на внутрішні інвестиційні ресурси, ПІІ 
ефективні лише у реальному секторі економіки і під 
регулюванням держави для удосконалення структури 
економіки, промисловості; 
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• відпрацювання механізмів використання фіат-
них грошей в інвестиційно-інноваційних проектах 
СГД провідних галузей промисловості; 

• державне регулювання процесів вивозу капіта-
лів із України як резидентами, так і нерезидентами 
СГД, повинно бути дієвим і ефективним; 

• підвищення ролі національної валюти як інвес-
тиційного ресурсу, його стабільність; 

• розробка системи приведення структури профе-
сій фахівців із вищою освітою до потреб економіки 
(зростання фахівців-інженерів, скорочення менедже-
рів, економістів, юристів і т. ін.). Підвищення рівня 
підготовки фахівців і робітників провідних професій 
повинне проводитись на плановій науковій основі за 
рахунок роботодавців. 

Викладені напрями сприятимуть активізації інве-
стиційної діяльності при наявності відповідного ресу-
рсного, фінансового, наукового і т. п. забезпечення ін-
вестиційно-інноваційної роботи СГД, підприємств. 

В Україні ресурси обмежені, але все ще є у наяв-
ності. Це, перш за все, можливість збільшення заван-
таження виробничих потужностей, які використову-
ються на 30-40%. Для цього внутрішній ринок мусить 
бути із падаючого перетворено на зростаючий, що до-
сягається, перш за все, збільшенням попиту населення 
у придбанні вітчизняних товарів у результаті зрос-
тання реальних доходів, зменшення розриву у доходах 
населення і пануючих верхів, удосконалення системи 
оподаткування юридичних і фізичних осіб, раціональ-
ного використання бюджетів усіх рівнів. Ресурси для 
інвестицій теоретично можна нарощувати шляхом: 

 збільшення питомої ваги інвестицій у ВВП; 
 збільшення доданої вартості і питомої ваги ін-

вестицій у доданій вартості; 
 використання частини золотовалютного ре- 

зерву; 
 зниження вартості інвестиційних проектів (ІП); 
 зниження вартості ресурсів на ІП; 
 оподаткування доходів за прогресивною шка-

лою; 
 зростання кваліфікації працівників; 
 зростання духовності працівників і колективів; 
 використання досягнень НТП, V - VI техноло-

гічних укладів; 
 скорочення строків реалізації ІП; 
 зменшення ключової ставки кредитів і банків-

ської маржі; 
 оптимізація витрат на логістику тощо. 
Із сукупності перелічених факторів, перш за все, 

виділимо специфічні та найбільш вагомі. Економіка 
нормально функціонує, якщо інвестиції у ВВП пере-
вищують деяку мінімальну питому вагу у ВВП.  

Нобелевські лауреати в галузі економіки (1981 р.) 
Дж. Тобін [51], (1971 р.) С. Кузнець [52] та інші вва-
жали, що для стабільної економіки інвестиції треба 
мати не менш 15%-19% ВВП, які будуть диференційо-
вані за групами країн, за окремими країнами. На по-
дальших етапах кожен відсоток росту інвестицій ВВП 
зростає на 0,1-0,3% (різниться по країнах та видах еко-
номічної діяльності). Для СГД такі зростання почина-
ються, коли, за твердженням П. Друкера, інвестиції 
перевищують 20% доходу [41]. Для України, щоб мати 
зростання ВВП на рівні 5-6% на рік інвестиції мусять 
складати не менш, ніж 30% ВВП.  

Чи є такі гроші в Україні? Фахівці відповідають 
позитивно і вказують на шляхи пошуку, доводять їх 

реальність при наявності політичної волі законодавчої 
і виконавчої влади, відповідальності чиновників,  
власників СГД, громадян. 

За оцінками фінансового експерта В. Скаршев- 
ського [53], за 10 останніх років із України виведено 
від 110 до 116 млрд дол. США, 70 млрд з яких знахо-
дяться на закордонних банківських рахунках. За ін-
шими даними щорічно з України виводиться 10- 
15 млрд дол. США. У 2017 р. лише у формі дивідендів 
виведено 1,8 млрд дол., у 2018 р. — 3,5 млрд дол. 

В. Шабунін наводить дані, що в Україні, за роз-
рахунками Центру економічних досліджень [54], одно-
разово втрачено 26 млрд дол., і додатково український 
бюджет щорічно втрачає ще 8 млрд дол. через не- 
ефективне управління державою та корупцію. Гроші 
втрачаються за напрямами: 

7 млрд дол. — ухилення від податків (щорічно); 
12,5 млрд дол. одноразово та 52 млн дол. щорі-

чно — через відсутність цивілізованого ринку землі; 
10,0 млрд дол. — неповернення "поганих" боргів; 
1,3 млрд дол. — щорічно втрачається через не- 

ефективне управління інфраструктурою; 
4,2 млрд дол. — через неефективну приватизацію. 
До цього слід додати втрати від корупції, які у се-

редньому в світі складають не менш як 5% ВВП (за 
даними Генерального секретаря ООН А. Гутеррі це  
2,6 трлн дол. США щорічно), а в Україні відсоток 
втрат значно більший. 

Наведені дані показують, що частини втраченого 
було б достатньо, щоб відмовитись від кредитів МВФ 
та інших "допомог" (під 6-10% річних), стати на шлях 
активізації інвестиційної діяльності економіки, СГД, 
підприємств реального сектору економіки, і на обслу-
говування боргів країни, які досягають 10% і більше 
бюджету країни [55]. До цього слід додати: 

необхідність розширення внутрішнього ринку 
шляхом покращення якості життя населення, зрос-
тання доходів персоналу з низькими та середніми рів-
нями оплати; 

підняти до середньої заробітної плати неоподат-
ковуваний мінімум доходів у поєднанні з прогресив-
ною шкалою оподаткування доходів, що перевищують 
середній рівень, оподаткування спадкоємства;  

переглянути систему оподаткування бізнесу 
тощо.  

У сукупності все це буде сприяти збільшенню ре-
сурсів, необхідних для активізації інвестиційно-інно-
ваційної роботи СГД, підприємств реального сектору 
економіки. 

Висновки. Громадськість України продовжує зна-
ходитись у парадигмі оцінювання країни, її економіки 
як великої, індустріальної, що має великі інвести-
ційно-інноваційні ресурси, високоосвічене населення, 
кваліфіковану робочу силу й спроможність швидко  
наздогнати розвинуті країни світу, вбудувавшись у їх 
систему, союзи та ін. Реальність далека від ілюзій. 
Економіка України мала, сировинна, деіндустріалізо-
вана, з падаючими ринками, експортоорієнтована на 
низько-технологічні товари, сировину та робочу силу, 
продукцію з низькою доданою вартістю, відкрита, ко-
лоніального типу. Економічним мейнстримом її стали 
принципи неоліберальної теорії, Вашингтонського 
консенсусу, які з самого початку не відповідали рівню 
розвитку виробничих сил, виробничих відносин та ду-
ховності суспільства, колективів підприємств, людини. 
Результатом теоретичних прорахунків стали системна 
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соціально-економічна та структурна економічна кри-
зи, які гальмують розвиток суспільства протягом 
майже трьох десятиріч. 

Перехід до стану стабілізації та інвестиційно-
інноваційного розвитку може відбутись при зміні під-
ходів як до ґрунтовних положень економічної теорії, 
так і використання сучасних механізмів і моделей їх 
реалізації на макро- та мікрорівнях. Доцільно визнати, 
що базисом суспільства, економіки є духовність, цін-
ності, а надбудовою — всі відносини: економічні, ви-
робничі, політичні, соціальні, культура, громадські та 
державні інститути і т.д., що людина має духовно-біо-
соціальну природу, яка і формує соціально-духовну 
формацію (цивілізацію), здатність долати перепони, 
гармонізувати інтереси підприємств, людини, як голо-
вних факторів розвитку суспільства. 

Для переходу на траєкторію стійкого розвитку по-
требують зміни ставлення до домінуючих макропока-
зників (ВВП, ВНД, деяких цінових), до методології 
дослідження (переходу до тріалектики, концепції 
трьох сил розвитку, обмеживши домінуючі діалектичні 
методи), до методів їх розрахунку, а також формування 
ставлення до них як показників тренду розвитку, що 
характеризують рівень комерційної активності СГД на 
різних рівнях господарювання. У майбутньому від еко-
номіки, як сукупності методів господарювання та уп-
равління, доцільно відокремити хрематистику та ви- 
вести її із складу ВВП, ВНП, товарів реального сек-
тору економіки. 

Аналіз підтверджує, що динаміка економіки тісно 
пов’язана з інвестиціями, визначається рівнем інвес-
тиційної активності, створює та забезпечує ресурси ін-
вестиційно-інноваційної діяльності. Встановлено кі-
лькісні і якісні залежності цих економічних категорій. 

Доведено, що коли суспільство та правлячі кола 
прагнуть мати аграрну країну, яка вбудовується в еко-
номіку іншої великої держави, чи союзу, то достатньо 
мати інвестиції на рівні 10% ВВП та залежну від зов-
нішніх кіл економіку. Якщо ж є прагнення формувати 
самодостатню сучасну економіку, питому вагу інвес-
тицій слід тримати на рівні 20% ВВП і більше, маючи 
на увазі, що зростання інвестицій на кожен відсоток 
вище 20% ВВП забезпечує зростання ВВП на 0,1-0,3%. 

Для активізації інвестиційно-інноваційної роботи 
СГД необхідно змінити парадигму економічного роз-
витку на таку, що передбачає духовність в діях 
суб’єктів господарювання. Державі доцільно стати ак-
тивним учасником інвестиційних процесів СГД. Бан-
ківська система мусить працювати на реальний сектор 
економіки, забезпечувати СГД «довгими» грошима під 
низький відсоток кредитування. Необхідно сформу-
вати довгі технологічні ланцюги, міцні зв’язки проце-
сів «ідея-наука фундаментальна-наука галузева (прик-
ладна) — ДКБ — дослідне виробництво — масове ви-
робництво». Рекомендувати СГД перейти від вироб-
ничо-грошової моделі інвестування до кредитно- 
емісійної моделі з використанням фіатних грошей.  

Викладено напрями, як свідчать теорія та прак-
тика, що сприяють формуванню та реалізації ресурсів, 
здатних підвищити інвестиційну активність СГД, про-
мислових підприємств. 

Напрями подальших досліджень з проблеми. Пода-
льші дослідження доцільно проводити у напрямі роз-
робки методів забезпечення інвестиційної активності 
СГД в умовах інтелектуалізації виробництва, розвитку 

NBIC-технологій, цифровізації економіки, інтелекту-
алізації виробництва, формування та удосконалення 
відносин суб’єктів ринкових відносин в умовах як зро-
стаючих. так і падаючих ринків, зростання духовності 
людини, колективів, суспільства. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ОБМЕЖЕНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ЕКОНОМІЧНОМУ АСПЕКТІ 

 
Постановка проблеми. Проблеми, що пов’язані з 

забезпеченням сталого розвитку України, посідають 
вагоме місце в теоретичній і практичній діяльності 
українського суспільства та суб’єктів державного уп-
равління, як і переважної більшості країн світу. Реалі-
зація цілей стратегії сталого розвитку є гарантом за-
безпечення стійкого економічного й соціально-полі-
тичного відродження держави.  

Незважаючи на значущість процесу сталого роз-
витку, в Україні спостерігається його гальмування. 
Так, результати наукових досліджень дають підстави 
констатувати, що досвід із розроблення та реалізації 
комплексних і цільових програм, а також стратегій уп-
равління різними сферами економічної діяльності на 
перспективу свідчать, що до цього часу вони викону-
ються максимум лише на 30%. При цьому визначені в 
їх межах показники та цілі не досягнуті, а завдання не 
завершені [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження проблем реалізації цілей сталого розвитку Ук-
раїни та шляхів їх подолання розглядається в працях 
таких науковців, як Б.В. Буркинський, І.К. Бистряков, 
Т.П. Галушкіна, З.В. Герасимчук, С.І. Дорогунцов, 
Б.М. Данилишин, М.З. Згуровський, Ю.В. Карпенко 
[2], В.С. Кравців,  Л.Ц. Масловська, Б.Є. Патон [1], 
Д.В. Солоха [3], В.М. Трегобчук, Ю.Ю. Туниця, С.К. 
Харічков, В.Я. Шевчук, В.О. Шубравська, М.Г. Чу- 
маченко та ін. 

На даний час у Верховній Раді зареєстрований 
проект закону «Про Стратегію сталого розвитку Укра-
їни до 2030» [4], у якому пропонується закріпити на 
законодавчому рівні сім стратегічних цілей сталого  
розвитку. В якості пріоритетного напряму (стратегічна 
ціль №1) визначено сприяння інклюзивному збалан-
сованому низьковуглецевому економічному зростан-
ню та життєстійкій інфраструктурі. В рамках цієї цілі 
визначені такі оперативні завдання як: зростання 

ВВП, збільшення у структурі експорту продукції та по-
слуг з високою часткою доданої вартості, підвищення 
продуктивності в економіці шляхом диверсифікації та 
технічної модернізації, зростання рівня зайнятості на-
селення, формування організаційної інфраструктури 
підтримки підприємництва, підвищення ефективності 
використання природних ресурсів та ширшого засто-
сування енергоефективних і екологічно безпечних  
технологій та ін. 

Незважаючи на значний вклад вітчизняних на- 
уковців та законодавців щодо формування цілей ста-
лого розвитку України та подолання проблем їх реалі-
зації, на даний час більшість з них залишаються недо-
тягненими. В особливості це стосується економічного 
аспекту. Так, у рейтингу країн світу (217 країн) за по-
казником «розмір внутрішнього валового продукту» 
Україна на даний час займає 61 місце, за показником 
«розмір внутрішнього валового продукту на душу на-
селення» — 158 місце [5]. За даними щорічного до- 
слідження індексу інклюзивності економічного роз- 
витку (The Inclusive Development Index), який оцінює 
ступінь поширеності позитивних ефектів економіч-
ного зростання на всі верстви населення, у 2018 році 
Україна посіла 49 місце серед 74 країн. Згідно з до- 
слідженням, інклюзивність економічного розвитку в 
Україні за останні 5 років знизилася на 6,8% [6]. 

Метою статті є визначення та дослідження 
об’єктивних обмежень реалізації стратегії сталого роз-
витку України в економічному аспекті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. До ос- 
новних чинників, що стримують процес реалізації 
стратегії сталого розвитку в економічному аспекті  
можна виділити такі:  

1. Високий рівень зношеності основних виробни-
чих засобів підприємств України. У табл. 1 наведено 
данні Державної служби статистики України [7] щодо 
наявності і стану основних засобів за видами еконо- 
мічної діяльності за 2016 рік. 

Таблиця 1 
Стан основних засобів за видами економічної діяльності в Україні за 2016 рік 

Вид економічної діяльності 
У фактичних цінах на кінець року, млн грн 

Ступінь 
зносу, у % 

первісна (переоцінена) 
вартість 

залишкова  
вартість 

1 2 3 4
Усього 8177408 3428908 58,1
Сільське господарство, лісове господарство та рибне 
господарство  

270467 169711 37,3 

Промисловість 3072954 939965 69,4
- добувна промисловість і розроблення кар'єрів  410018 186092 54,6
- переробна промисловість   1792101 422354 76,4
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиці-
йованого повітря 

796558 302198 62,1 

- водопостачання; каналізація, поводження з відхо-
дами 

74277 29321 60,5 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 4

Будівництво 72810 46627 36,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранс-
портних засобів і мотоциклів 

175422 106558 39,3 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

1562079 772139 50,6 

Тимчасове розміщування й організація харчу-
вання 

29772 17287 41,9 

Інформація та телекомунікації 94243 41878 55,6

Фінансова та страхова діяльність 70977 43215 39,1

Операції з нерухомим майном 804040 435769 45,8

Професійна, наукова та технічна діяльність 38671 18582 51,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміж-
ного обслуговування 

1173933 232443 80,2 

Державне управління й оборона; обов`язкове со-
ціальне страхування  

615 250 59,4 

Освіта 3596 2059 42,7

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 21245 9905 53,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 20901 12713 39,2

Надання інших видів послуг 2775 1523 45,1

 
Ступінь зносу основних засобів у середньому по 

Україні складає 58,1%. Найбільша зношеність основ-
них фондів спостерігається у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування — 80,2%, а також у 
промисловості — 69,4% (в особливості у переробній — 
76,4%). Саме зношеність основних фондів промисло-
вих підприємств України викликає особливу занепо-
коєність, оскільки на даний час вклад промисловості 
у ВВП країни досить вагомий, а, саме 24,6% у 2017 
році [8]. Через значне зношення основних засобів по-
силюється технічна та технологічна відсталість підпри-
ємств, що значно стримує реалізацію таких цілей ста-
лого економічного зростання, як [9]:  

— збільшення частки доданої вартості підпри-
ємств, які належать до середньовисокотехнологічного 
сектору переробної промисловості (з 5,8% у 2015 році 
до 11,8% у 2030 році);  

— підвищення частки експорту товарів з викори-
станням у виробництві технологій високого і серед-
ньовисокого рівня (з 19,2% у 2015 році до 30% у 2030 
році).  

2. Висока енергоємність і низька енергоефектив-
ність економіки, залежність від імпорту паливно- 
енергетичних ресурсів. В аналітичній доповіді Інсти-
туту суспільно-економічних досліджень «Аналіз дер-
жавних стратегічних документів України щодо враху-
вання адаптованих для України Цілей Сталого Роз- 
витку до 2030 року» [10] визначено, що в Україні най-
вищий рівень споживання енергоресурсів на одиницю 
ВВП і вона фігурує серед лідерів за обсягами забруд-
нення в розрахунку на одиницю отримуваної енергії. 
Певною мірою це зумовлено високим рівнем зноше-
ності об’єктів енергетики та відповідної інфраструк-
тури. Частка відновлюваних енергоресурсів залиша-
ється на вкрай низькому рівні — 3% у загальному об-
сязі внутрішнього виробництва первинних енергоно-
сіїв і близько 2% — у кінцевому сукупному енергоспо-
живанні. 

3. Відсутність сприятливих умов ведення бізнесу. 
У табл. 2 наведено сучасні позиції ведення підприєм-
ницької діяльності в Україні на базі рейтингу Світо-
вого банку «Doing Business». 

Таблиця 2 
Україна в рейтингу Doing Business за показниками ведення бізнесу [11] 

Показник 2018 рік 2017 рік Зміна рейтингу
Рейтинг легкості ведення бізнесу 76 80 +4 
Реєстрація підприємств 52 20 -32 
Отримання дозволу на будівництво 35 140 +105
Підключення до системи енергопостачання 128 130 +2 
Реєстрація власності 64 63 -1 
Отримання кредитів 29 20 -9 
Захист монетарних інвесторів 81 70 -11 
Оподаткування 43 84 +41
Міжнародна торгівля 119 115 -4 
Забезпечення виконання контрактів 82 81 -1 
Вирішення неплатоспроможності 149 150 1 

 
Сукупні рейтинги сприятливості умов ведення  

бізнесу засновані на 10 індикаторах і охоплюють 189 
країн: 1 — «Реєстрація підприємств»; 2 — «Отримання 
дозволу на будівництво»; 3 — «Підключення до елек- 
тромереж»; 4 — «Реєстрація власності»; 5 — «Отри-
мання кредитів»; 6 — «Захист міноритарних інвесто- 
рів»; 7 — «Оподаткування»; 8 — «Міжнародна тор- 
гівля»; 9 — «Забезпечення виконання контрактів»;  
10 — «Вирішення неплатоспроможності». 

За даними рейтингу Doing Business 2018 Україна 
посіла 76 місце, тобто порівняно з 2017 роком наша 

країна піднялася на чотири рядки з 80 місця [11]. Не-
зважаючи на загальне підвищення рейтингу по біль-
шості індикаторів Doing Business, Україна втратила по-
зиції:  

— на 32 пункти (з 20 на 52) знизився показник 
«Реєстрація підприємств»;  

— на 11 пунктів (з 70 на 81) — «Захист мінори- 
тарних інвесторів»;  

— на 9 (з 20 на 29) — «Отримання кредитів»; на  
4 (з 115 на 119) — «Міжнародна торгівля» і по одному 
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пункту Україна втратила в категоріях «Реєстрація вла-
сності» і «Забезпечення виконання контрактів».  

У проекті «Стратегії сталого розвитку України до 
2030» заплановано поступове підвищення позиції Ук-
раїни у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing 
Business (до 33 у 2030 році). Досягнення цієї цілі є про-
блематичним, оскільки на сьогодні вітчизняне підпри-
ємництво існує та розвивається у складних умовах  
трансформаційної економіки і стикається з безліччю 
проблем: значний податковий тиск, наявність різного 
роду адміністративних бар’єрів, обмеження фінан-

сово-кредитних ресурсів, слабкість матеріальної, тех-
нічної, фінансової, менеджерської та кадрової складо-
вої діяльності підприємництва. 

4. Проблеми розвитку малого бізнесу. В еконо- 
мічній політиці розвинених країн питання підтримки 
і розвитку малого бізнесу займають особливе місце, 
оскільки малі підприємства стали своєрідним індика-
тором загального стану справ в економіці. 

Малий бізнес в Україні поступово розвивається, 
але за деякими показниками відстає від розвинених 
країн (табл. 3) [12].  

  
Таблиця 3 

Основні показники ролі малого бізнесу деяких розвинених країн та в Україні 
Показник США Японія Німеччина Великобританія Україна

Доля малого бізнесу в ВВП країни, у % 52 51,6 57 52 23,9

Доля малого бізнесу в загальної зайнятості, у % 50,1 69,5 69,3 55,5 48

Доля малого бізнесу в загальної 
кількості підприємств, у % 97,6 99,2 99,3 99,1 95 

 
Як бачимо з табл. 3, Україна суттєво відстає від 

розвинених країн по внеску малого підприємства у 
ВВП. Лише по долі малого підприємництва в загаль-
ній кількості підприємств Україна наближається до 
показника США, але в останні роки спостерігається 
зменшення кількості малих підприємств. 

Серед основних причин, які стримують розвиток 
малого підприємництва в Україні, можна виділити 
такі:  

— недосконалість законодавства з питань розвит-
ку та державної підтримки (у тому числі фінансово-
кредитної) малого бізнесу;  

— високий рівень податкового навантаження; 
— недосконалість системи обліку та статистичної 

звітності малих підприємств; 
— обмеженість інформаційно-консультативного 

забезпечення;  
— недосконалість системи професійного розвитку 

кадрів для підприємницької діяльності;  
— відсутність стимулів національних фінансових 

установ заохочувати й розширювати доступ для малих 
підприємств до страхових, фінансових, банківських 
послуг, зокрема до доступних кредитів. 

5. Демографічні проблеми, а саме скорочення чи-
сельності та старіння населення України. У табл. 4 на-
ведено динаміка чисельності постійного населення 
України за 2010-2017 рр. (за даними Державної служби 
статистики України [7]). 

Як бачимо з табл. 4 відбувається поступове що- 
річне скорочення постійного населення України. Най-
більше зменшення чисельності населення спостеріга-
лося у 2015 році (порівняно з 2014 роком на 2486,2 тис. 
осіб або 5,49%). 

Таблиця 4 
Динаміка чисельності постійного населення України  

за 2010-2017 рр. 
Роки Чисельність пос-

тійного населення 
України, тис. осіб 

Абсолютне 
відхилення, 
тис. осіб 

Темп зро-
стання, % 

2010 45782,6 - -

2011 45598,2 -184,4 99,60

2012 45453,3 -144,9 99,68

2013 45372,7 -80,6 99,82

2014 45245,9 -126,8 99,72

2015 42759,7 -2486,2 94,51

2016 42590,9 -168,8 99,61

2017 42414,9 -176,0 99,59

Необхідно відзначити, що протягом усього пері-
оду незалежності спостерігається від’ємний приріст 
населення — за 25 років кількість жителів скоротилася 
більше як на 9 млн осіб. За темпами скорочення насе-
лення Україна посідає 13 місце у світі. Очікувана три-
валість життя становить 71,8 років (чоловіки — 67,1, 
жінки — 76,9) [10]. 

На фоні скорочення чисельності усього постій-
ного населення України відбувається зменшення кіль-
кості зайнятих. У табл. 5 наведено динаміку чисельно-
сті зайнятого населення України (за даними Держав-
ної служби статистики України [7]). 

 
Таблиця 5 

Динаміка зайнятого населення України  
за 2010-2017 рр. 

Роки Чисельність зайня-
того населення  

України 

Абсолютне 
відхилення, 
тис. осіб 

Темп 
зрос-
тання, 

% в серед-
ньому, 
тис. осіб 

у % до 
постій-
ного на-
селення 

2010 19180,2 41,89 - -

2011 19231,1 42,18 50,9 100,27

2012 19261,4 42,38 30,3 100,16

2013 19314,2 42,57 52,8 100,27

2014 18073,3 39,94 -1240,9 93,58

2015 16443,2 38,45 -1630,1 90,98

2016 16276,9 38,22 -166,3 98,99

2017 16156,4 38,09 -120,5 99,26

 
Як бачимо з табл. 5, починаючи з 2014 року в Ук-

раїні спостерігається скорочення кількості зайнятого 
населення. У цілому лише 38% населення країни є за-
йнятим у різних сферах діяльності, що недостатньо 
для забезпечення реалізації стратегії сталого розвитку. 

В Україні сформувалася структура населення, для 
якої характерна висока питома вага осіб старшого віку. 
На 1 січня 2017 року чисельність осіб у віці 60 років  
і старше — 22,5%, у віці 16—59 років — 61,3%. Середній 
вік населення України становив 41,1 року (чоловіків — 
38,3, жінок — 43,5) [7]. Така вікова структура насе-
лення безумовно впливає на вікову структуру зайня-
тих. 

У табл. 6 наведено результати порівняльного ана-
лізу динаміки чисельності та структури зайнятого на- 
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селення України за віковими групами у 2010 та  
2017 роках (за даними Державної служби статистики 
України [7]). 

У 2017 році порівняно з 2010 роком спостеріга-
ється значне скорочення зайнятого населення (а саме 
на 20,28%) за усіма віковими групами. Найбільшим є 
скорочення зайнятого населення віком 15-24 років та 
60-70 років. Як бачимо з табл. 6 у віковій структурі 

зайнятого населення України у 2017 році переважають 
особи віком від 40 до 49 років та віком від 50 до  
59 років. Найменшу питому вагу мають молоді особи 
віком 15-24 років та особи віком 60-70 років. Тобто 
можна зробити висновок, що загальне старіння насе-
лення України негативно відображається на віковій 
структурі зайнятого населення та сприяє старінню ро-
бочої сили. 

 

Таблиця 6 
Порівняльний аналіз динаміки чисельності та структури зайнятого населення України за віковими групами 

Показник 2010 рік 2017 рік Відхилення 

тис. осіб в % тис. осіб в % абсолютне, 
тис. осіб 

відносне, 
% 

по струк-
турі, % 

Усе зайняте населення 20266,0 100 16156,4 100 -4109,6 -20,28 -

у тому числі за віковими групами   

15-24 роки 2188,9 10,8 1122,9 7,0 -1066 -48,70 -3,9

25-29 років 2680,7 13,2 2048,2 12,7 -632,5 -23,59 -0,5

30-34 роки 2579,0 12,7 2451,5 15,2 -127,5 -4,94 2,4

35-39 років 2574,8 12,7 2244,6 13,9 -330,2 -12,82 1,2

40-49 років 5134,0 25,3 4172,6 25,8 -961,4 -18,73 0,5

50-59 років 3952,3 19,5 3456,1 21,4 -496,2 -12,55 1,9

60-70 років 1156,3 5,7 660,5 4,1 -495,8 -42,88 -1,6
 

6. Відставання України від провідних країн світу 
за рівнем доходу населення (низький рівень як міні-
мальної, так і середньої зарплати).  

У даний час в Україні заробітна плата не виконує 
свої функції. Її рівень забезпечує не більш 21% відтво-
рення робочої сили, що не відшкодовує навіть прямих 
затрат праці і не викликає заінтересованості в пере- 
орієнтації робочої сили на пріоритетні сфери діяльно-
сті [13]. Невідповідність рівня доходів сучасним реа-
ліям робить неможливим забезпечення необхідних 
умов життя і розвитку населення країни, близько 75% 
якого живуть за межею бідності [14]. Незважаючи на 
те, що з січня 2016 року спостерігається підвищення 
соціальних стандартів та збільшення розміру мініма-
льної заробітної плати, її рівень залишається одним з 
найнижчих порівняно з європейськими країнами. 

Низький рівень доходів громадян України має 
ряд негативних наслідків, як для окремих підпри-
ємств, так і для держави в цілому. Так, на рівні під- 
приємств можна виділити наступні:  

— зниження мотивації працівників до ефективної, 
високопродуктивної праці;  

— підвищення плинності кадрів, відтік кваліфіко-
ваних працівників; 

— падіння попиту на продукцію вітчизняних то-
варовиробників, як наслідок зменшення купівельної 
спроможності населення.  

На рівні держави негативними наслідками низь-
ких доходів населення є: 

— зниження якості життя громадян та рівня люд-
ського потенціалу країни;  

— падіння темпів розвитку економіки в цілому в 
результаті стримування платоспроможного попиту на-
селення;  

— зменшення обсягу інвестицій в економічний 
розвиток, як наслідок відсутності у населення можли-
вості накопичувати заощадження;  

— загострення демографічних проблем в резуль-
таті падіння рівня життя населення; зростання зло-
чинності тощо. 

Висновки. Таким чином, для подолання обмежень 
реалізації стратегії сталого розвитку України та забез- 

печення збалансованого економічного зростання не-
обхідно вирішення таких завдань: 

— технічне переоснащення виробництва на ос-
нові впровадження новітніх наукових досягнень; 

— сприяння розвитку високотехнологічних ви- 
робництв, збільшення реалізації інноваційної продук-
ції та експорту продукції високого ступеня переробки; 

— стимулювання винахідницької активності, збі-
льшення чисельності спеціалістів, які виконують на- 
уково-технічні роботи; 

— впровадження енерго- і ресурсоощадливих та 
безвідходних технологій, широке застосування віднов-
люваних джерел енергії, розв’язання проблеми утилі-
зації відходів, що утворюються у процесі господарсь-
кої та іншої діяльності; 

— формування сприятливого бізнесу-клімату,  
підтримування розвитку малого підприємництва: ре-
формування системи оподаткування та адміністру-
вання податків, дозвільної та контрольної системи, си-
стеми технічного регулювання; покращання умов лі-
цензування, умов експорту та митного регулювання; 
реформування реєстраційної системи; підвищення фі-
нансового забезпечення; 

— підвищення тривалості життя за рахунок зрос-
тання якості медичних послуг та їх доступності, зни- 
ження смертності в усіх вікових групах населення, 
особливо працездатного віку;     

— збільшення реальних доходів населення шля-
хом державного регулювання заробітної плати та пен-
сійного забезпечення, проведення моніторингу рівня 
життя різних соціальних верств і груп з метою недопу-
щення його зниження. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ЕКОЛАНЦЮГА ПОСТАЧАНЬ  
ЯК ДОМІНАНТА ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ 

 

Вступ. На сучасному етапі одним із системоємних 
застосувань екології сьогодення є моделювання впли-
ву ланцюжка цінності підприємств на стан довкілля як 
домінантного чинника транспортно-логістичних клас-
терів — адже поняття системи є основним при побу-
дові математичних моделей як на концептуальному, 
так і на формалізованому рівнях. 

Ланцюжок цінності підприємств окремої галузі, 
що намагаються інтегрувати «зелені» підходи в лан-
цюги постачань, залучені в ширший потік видів діяль-
ності у вигляді системи цінностей ланцюга постачань 
[1, с. 111]. 

Система цінностей розглядається як комплекс 
взаємозв'язаних ланцюжків цінності постачальників, 
пов'язаних з ключовою логістичною функцією, — уп-
равління закупівлями матеріальних ресурсів (сиро-
вини, комплектуючих) і послуг для забезпечення ви-
робництва; ланцюжків цінності компанії з ключовою 
логістичною функцією — забезпечення і підтримка 
стандартів якості виробництва готової продукції і су-
путнього сервісу; ланцюжків цінності каналів збуту 
(дистрибуції) з ключовими логістичними функціями — 
транспортування, управління запасами, управління 
процедурами замовлень, інформаційно-комп'ютерна 
підтримка; ланцюжків цінності покупців [2, с. 20]. 
Комплекс взаємозв'язаних ланцюжків цінності фак- 
тично є ланцюжком постачань.  

Підсумкова цінність товару визначається не су-
мою витрат на сировину, виготовлення і транспорту-
вання товару, а способом його використання спожи-
вачем.  

Вартість продукту зростає по мірі закупівлі сиро-
вини, виробництва і транспортування готового товару; 
фактична ж цінність цього продукту може бути визна-
чена після його попадання до споживача, збільшу- 
ючись з часом по мірі [3, с. 26]: 

— прискорення виробничого циклу за рахунок 
зміни дизайну продукту; 

— збільшення швидкості доставки в потрібне  
місце; 

— збільшення швидкості реалізації за рахунок по-
ліпшення тимчасових показників; 

— фактична цінність товару визначається після 
його попадання до покупця. 

Отже, очевидно, вартість товару остаточно буде 
визначена після того, як товар буде куплений кінце-
вим покупцем (споживачем). 

Потреби покупців залежать не лише від впливу 
продукту компанії на покупця, але також і від підтри-
мувальних логістичних функцій: 

— складування, що передбачає просторове розмі-
щення продукції, проектування зон транспортування, 
сортування, навантаження — розвантаження; 

— вантажопереробки, що здійснює одночасно із 
складуванням підтримку запасів, переміщення і ком-
плектування вантажів; 

— захисної упаковки, що забезпечує привабли-
вість, збереження вантажів в процесі транспортування 
і складської вантажопереробки; 

— прогнозування попиту на готову продукцію  
і витрати матеріальних ресурсів; 

— підтримки повернення товарів, які з якихось 
причин не задовольняють покупців або не пройшли 
гарантійного терміну служби; 

— забезпечення споживачів запасними частинами 
і супутнім сервісом; 

— збору і утилізації зворотних відходів (управ-
ління вторинними матеріальними ресурсами). 

Компанії можуть створити конкурентну перевагу 
за рахунок оптимізації або координації взаємозв'язків 
ланцюжків цінностей за межами свого бізнесу у гео- 
графічному масштабі — транспортно-логістичних кла-
стерів на основі низьких витрат або диференціації, 
прагнучи до тіснішої співпраці з постачальниками, ка-
налами дистрибуції і покупцями, нейтралізувавши не-
гативні соціальні та екологічні наслідки своєї діяльно-
сті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
планування і моделювання на етапах вибору, ство-
рення і управління логістичними ланцюгами поста-
чань розглядаються в науковому посібнику [4]. 

Інтенсивний антропогенний вплив на довкілля 
поставив людство перед необхідністю збереження 
природних систем, запобігання їх руйнуванню. Одна з 
передумов цього — моделювання і прогнозування 
спричинених людською життєдіяльністю процесів у 
природі, що прагматизує оцінки і висновки, допома-
гає знаходити оптимальні технічні, технологічні, орга-
нізаційні природоохоронні рішення, які розкриті у ро-
боті [5].  

В умовах ринкової економіки особливо важливо 
уміти використовувати методи ухвалення рішень в 
умовах ризику. У книзі [6] розглянуто методи, прийо-
ми і принципи класичного підходу до управління ри-
зиками стосовно аналізу і оптимізації логістичних 
процесів для конкретних ланок в ланцюгах постачань. 

Актуальною проблемою на сучасному етапі роз-
витку є формування моделей і методів управління ло-
гістичними бізнес-процесами. У посібнику [7] пред-
ставлена класифікація моделей і методів, вживаних у 
теорії логістики, інтегральні моделі і алгоритми тран-
спортно-складської логістики. 

Регулювання та інші аспекти управління еколо- 
гічною та економічною системою, як теорія, отриму-
ють нову віху розвитку. Дана стаття охоплює концеп-
цію еколого-економічної безпеки держави як само- 
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стійної системи та в динаміці принагідно до умов вій-
ськово-політичної нестабільності [8]. 

На даний час проблеми підвищення ефективності 
управління логістичною діяльністю підприємств різ-
них галузей промисловості набувають все більшої ак-
туальності. У дослідженні виявлено особливості мате-
ріальних потоків та визначено напрями вдоскона-
лення управління ними на вугільних підприємствах 
[9]. 

Проблемам реалізації кластерного підходу на 
прикладі хімічної промисловості присвячена стаття 
[10], в якій узагальнено досвід функціонування найбі-
льших кластерних утворень в європейській хімічній 
індустрії, визначено перспективні напрями кластери-
зації хімічної промисловості України. 

Дослідженню сутності і видам ефективності за-
стосування інновацій у сфері охорони ґрунтів присвя-
чена робота [11]. Виокремлено технологічну, енерге-
тичну, економічну, соціальну й екологічну ефектив-
ність застосування інновацій у сфері охорони ґрунтів. 

По мірі розвитку і накопичення досвіду встає  
завдання розробки моделей, які описують характерис-
тики реальної системи цінностей ланцюга постачань 
як домінанти транспортно-логістичних кластерів з 
урахуванням впливу на навколишнє середовище. 

Метою статті є поглиблення теоретико-методоло-
гічних засад дослідження взаємозв'язку системи цін-
ностей еколанцюга постачань як домінанти транспор-
тно-логістичних кластерів. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Конкурентна перевага у географічному масштабі — 
транспортно-логістичних кластерів полягає в раціо- 
нальному використанні ресурсів, координації взаємо-
зв'язку між ланцюжками цінності компаній, каналів 
дистрибуції, споживачів, створенні в еколанцюзі по- 
стачань спонукальних мотивів і механізмів щодо збе-
реження довкілля. 

Система цінностей ланцюга постачань (S) вклю-
чає елементи цієї системи ланцюжка цінності поста-
чальників (X1), які забезпечують чинники виробниц-
тва (сировина, комплектуючі і закуповувані послуги) 
для ланцюжка цінності підприємства. 

До складу системи цінностей ланцюга постачань 
включений комплекс взаємопов'язаних та взаємо- 
обумовлених ланцюжків цінності, як домінанти тран-
спортно-логістичних кластерів: ланцюжки цінності 
підприємства (X2), ланцюжки цінності каналів дистри-
буції (X3), ланцюжки цінності покупців (X4). 

Якщо елементи, що утворюють систему, позна-
чені символами X1, X2, X3, X4, …, Xn , де n — число еле-
ментів, то множину  

 X = {X1, X2, X3, X4, …, Xn} (1) 

можна назвати складом (X) системи S — тобто системи 
цінностей ланцюга постачань [5, с. 24]. 

Елементи X1, X2, X3, X4, …, Xn об'єднують в сис-
тему системоутворюючими зв'язками.  

Фактична цінність товару визначається тільки  
після його надходження до кінцевого покупця / спо-
живача. Товар стає придбаним чинником виробництва 
в ланцюжку цінності покупця (X4), який використовує 
його для виконання одного або декількох видів діяль-
ності. 

Взаємозв'язки не лише зв'язують види діяльності, 
що створюють цінність, усередині підприємства, але і 
створюють взаємозалежності між його ланцюжком 

цінності і ланцюжками цінності постачальників і ка-
налів розподілу. Підприємство може створити конку-
рентну перевагу за рахунок оптимізації або координа-
ції цих зв'язків за межами свого бізнесу. 

Якщо одні й ті ж логістичні операції можуть ви-
конуватися різними ланками ланцюга постачань (на-
приклад, операції навантаження, розвантаження, екс-
педиції в даному прикладі можуть здійснювати як ви-
робник, так і перевізник), то виникає завдання вибору 
з декількох можливих альтернатив, закріплення логіс-
тичних операцій за ланками ланцюга постачань шля-
хом прямого порівняння цін перевізника (перевізни-
ків) і власних витрат на ці послуги, виходячи з крите-
рію мінімуму загальних витрат. При цьому врахову-
ються якість послуг, забезпечення необхідного часу 
доставки, збереження вантажу, вплив на довкілля 
тощо. 

Щоб бути конкурентоздатною, система цінностей 
ланцюга постачань повинна використовувати дані, 
моделі та системи моделювання для оптимізації і ко-
ординації свого ланцюга нарахування вартості, врахо-
вуючи взаємопов'язані чинники глобалізації, елек- 
тронної комерції на основі низьких витрат або дифе-
ренціації. 

Таким чином, одна з найбільш вагомих причин, 
через яку усім підприємствам слід прагнути до тісні-
шої співпраці з постачальниками і покупцями, — це 
формування загального розуміння цінності упродовж 
усього ланцюжка постачань / цінності. 

Кожна система цінностей ланцюга постачань (S) 
зазнає впливу з боку нескінченної множини інших си-
стем S1, S2, Sk, Sk+1, і при цьому сама може також впли-
вати на ці системи. На будь-якому підприємстві вико-
нують і координують один з одним тисячі видів діяль-
ності, і кожне підприємство тією чи іншою мірою за-
лучене в стосунки з іншими підприємствами, харак- 
терні для ланцюжків постачань. 

Якщо вибрати певну міру інтенсивності взаємо-
дії, то обмежимося певною кількістю зовнішніх систем 
V1, V2, V3, …, Vm, що взаємодіють з даною системою S. 
Множина V, що складається із зовнішніх систем, які 
перебувають в певних зв'язках з системою цінностей 
ланцюга постачань (S), представлена навколишнім се-
редовищем (довкіллям) і позначена символом V: 

 V = {V1, V2, V3, …, Vm}.  (2) 

Множина зв'язків між елементами системи та  
довкіллям представлена бізнес-процесами, що відбу-
ваються в структурі системи цінностей ланцюга по- 
стачань (S) як домінантного чинника транспортно-ло-
гістичних кластерів і позначена як: 

 Σ = {Σ1, Σ2, Σ3, …, Σl}, (3) 

де l — кількість ключових бізнес-процесів, що утворю-
ють структуру системи цінностей ланцюга постачань 
(S). 

Ключовими бізнес-процесами, що відбуваються в 
ланцюгах постачань є: управління взаєминами із спо-
живачами, управління обслуговуванням споживачів, 
управління попитом, управління виконанням замов-
лень, управління виробничим потоком, управління 
постачанням, управління розробкою продукції і дове-
денням її до комерційного використання, управління 
зворотними потоками [12, с. 52]. 
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Склад елементів X, довкілля V і структура сис-

теми Σ можуть змінюватися в часі, що представлено 

так: 

X = X(t) ={X1 (t), X2 (t), …, Xn (t)}, (4) 
V = V(t) ={V1(t), V2(t), …, Vm(t)}, (5) 

Σ = Σ(t) ={Σ1(t), Σ2(t), …, Σl(t)}. (6) 

Функцією системи цінностей ланцюга постачань 
S називаємо формалізоване означення поняття сис-
теми S(t), за якою від стану довкілля V(t) відбувається 
зміна в часі внутрішніх елементів X(t) — комплексу 
взаємопов'язаних ланцюжків цінності і структури сис-

теми Σ(t) — ключових бізнес-процесів, що відбува-

ються в ланцюжках постачань. 
Система цінностей еколанцюга постачань S(t), 

що змінюється в часі, представлено як множину  
об'єктів: 

 S(t) = S (X, V, Σ, F),  (7) 

утворену із сукупності комплексу взаємопов'язаних 
ланцюжків цінності X(t), які впливають на стан навко-
лишнього середовища (довкілля) V(t) через ключові 

бізнес-процеси Σ(t), що відбуваються в ланцюжках по-

стачань відповідно до домінантного чинника транспо-
ртно-логістичних кластерів F(t) і запобігають руйну-
ванню природних систем. 

Транспортно-логістичні кластери потребують су-
перництва компаній не лише на основі власних ха- 
рактеристик, але і завдяки масштабу і глибині мереж, 
до складу яких вони входять. Керівники компаній- 
учасників транспортно-логістичних кластерів повинні 
виявляти свої ключові компетенції і відмовлятися від 
функцій, які ефективніше можуть виконувати їх мере-
жеві партнери. Отримувані в результаті цього мережеві 
прикладні моделі допомагають компаніям синхронізу-
вати багато видів діяльності системи цінності, зокрема 
проектування нових продуктів, постачання, плану-
вання транспортування, планування виробництва, ма-
ркетинг. Основна мета — безперервний синхронний  
і скоординований рух товарів від виробника до спо-
живача з максимально можливою швидкістю в масш-
табах транспортно-логістичного кластера, дотримую-
чись екологічних норм. 

Охорона довкілля, збереження екологічної рівно-
ваги біосфери у сучасному світі є глобальною пробле-
мою людської цивілізації. 

Розвинені країни переглядають систему природо-
користування, вводять закони по дотриманню чистоти 
довкілля і встановлюють суворіший контроль за вики-
дами відходів у воду, атмосферу і на звалища. Розши-
рення використання відходів в усіх країнах стало скла-
довою частиною загальних програм збереження чис-
тоти природи. Рециркуляція матеріалів має бути еко-
номічно і екологічно виправданою. При цьому в еко-
ланцюзі постачань платити за видалення відходів і за 
нанесений їх учасниками збиток довкіллю повинні ті, 
хто створює відходи. 

Зазвичай у ланцюгах постачань дотримуються од-
ного з двох основних типів орієнтацій діяльності — по-
переджуючої або реактивної [13, с. 279-281]. 

Підходами «реактивного» типу, як правило, нази-
вають методи, орієнтовані на виконання мінімально 
необхідної сукупності дій, що забезпечують дотри-
мання державних законів або вимог споживачів, що 
стосуються захисту довкілля.  

Підходи «реактивного» типу часто реалізуються 
виключно методами та прийомами «Паблик рилей-
шенз», спрямованими на заспокоєння громадської  
думки з приводу стану довкілля. Такі підходи нерідко 
обмежуються вживанням «косметичних» заходів, на-
приклад, похованням виробничих відходів на звали-
щах (замість того, щоб спробувати понизити рівень 
цих відходів до нуля). Подібні хитрощі і півзаходи ча-
стенько використовуються як «доважки» до корпора-
тивної стратегії — на відміну від справжньої готовності 
до вдосконалення технологічних процесів. 

На відміну від реактивних, попереджуючі підходи 
орієнтовані на максимізацію результату. Вони спрямо-
вані на скорочення витрат за рахунок зниження рівня 
відходів. Зазвичай це досягається в результаті реаліза-
ції безлічі програм, які сприяють не лише поліпшенню 
стану довкілля, але і зростанню прибутків компанії. 
Що стосується ланцюгів постачань, то фахівці назива-
ють чотири конкретні функції, які можуть бути по- 
тенційними об'єктами таких програм: 

1. Вибір і оцінка постачальників. 
2. Утилізація надлишків і відходів. 
3. Вибір вантажоперевізників і транспортування 

небезпечних матеріалів. 
4. Проектування, упаковка і маркування продук-

тів. 
Важливість для охорони довкілля кожної з пере-

рахованих функцій залежить від конкретної галузі. 
Проте, щоб чинити реальний вплив на корпоративні 
ініціативи по захисту довкілля, менеджери ланцюга 
постачань в умовах транспортно-логістичних кластерів 
повинні мати вичерпне уявлення про можливості по-
переджуючих і реактивних підходів в кожній з перера-
хованих програм. 

Прийнятним вважають світовий досвід, коли дер-
жава повинна сприяти усуненню перешкод на шляху 
до формування вітчизняних транспортно-логістичних 
кластерів шляхом розробки державних заходів прямої 
і непрямої дії щодо підтримки процесів кластеризації 
в Україні та її регіонах. 

Тісна кооперація між компаніями-виробниками, 
логістичними і транспортними провайдерами, спожи-
вачами і такими партнерами, як науково-дослідні ін-
ститути, навчальні і консалтингові організації, що  
розташовані в безпосередній географічній близькості, 
уже багатократно в різних країнах довела, що саме 
вона є найбільш успішною моделлю розвитку [14,  
с. 7]. Фірми-учасники динамічних і активних транс- 
портно-логістичних кластерів мають кращі позиції для 
успіху в глобальній конкуренції, і як наслідок — це  
дозволяє їм сприяти зростанню регіонального і націо-
нального благополуччя, захисту навколишнього сере-
довища. Саме такі формалізовані процедури системи 
цінностей еколанцюга постачань в умовах транспор-
тно-логістичних кластерів і становлять предмет сучас-
ної екологістики як науково-практичної діяльності. 

Висновки. Розв'язання важливих проблем еколо-
гістики неможливе без знання основних положень си-
стемного аналізу, методів математичного моделю-
вання, які відображають найістотніші особливості ре-
альних процесів ланцюгів постачань, їх впливу на на-
вколишнє середовище. Математична формалізація 
елементів еколанцюгів постачань дозволяє системно, 
обґрунтовано досліджувати поведінку наявної сис-
теми, розкриває закономірності її перебігу в межах 
транспортно-логістичних кластерів. 
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МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
БЕЗПЕКИ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ 

 
Постановка проблеми. В умовах формування в Ук-

раїні в межах утворення сучасної демократичної пра-
вової держави, яке супроводжується інтенсивним про-

цесом регіоналізації, висувається актуальна наукова 
проблема, яка полягає в необхідності подолання поз-
наченої невідповідності теоретичного та емпіричного 

забезпечення процесу інформаційної безпеки новим 
гострим та складним вимогам до формування ефек- 

тивних інститутів і технологій розв’язання задач захи-
сту національно-державних інтересів України в рамках 
глобалізації економіки. 

У сучасних умовах на життєдіяльність суспільства 
на макро-, мезо-, мікрорівнях зростаючий вплив ма-
ють інформаційні процеси. Будь-яка інформаційна си-

стема, як правило, організовується в деякому існу- 
ючому (батьківському) інформаційному просторі, 

приймаючи його властивості та правила роботи, роз-
виваючись, вона поступово генерує свій інформацій-
ний простір, який додає певну функціональність «ба-

тьківському» простору, змінюючи або доповнюючи 
його властивості. 

Ефективність функціонування будь-якої інфор-

маційної системи безпосередньо пов’язана з тим, як 
організовані розміщення, зберігання, пошук та оброб-
ка інформації. Вочевидь, що ефективне управління в 

межах макро-, мезо-, мікрорівнях можливе тільки в тій 
системі, в якій чітко визначені інформаційні зв'язки 

як між окремими елементами, так і з зовнішнім сере-
довищем, у цьому випадку забезпечується можливість 
координації діяльності різних підсистем, їх поєднання 

з системами більш високого та більш низького рівня. 
Дотепер серед вчених, які досліджують проблеми 

безпеки на макро-, мезо- та мікрорівнях, не вироблено 

загального підходу до визначення основного понятій-
ного апарату за вказаною проблематикою (особливо 
на регіональному рівні), включаючи пріоритети і па-

раметри співпраці інститутів державної влади по про-
тидії загрозам особистості, суспільства та держави в 

інформаційній сфері. Без детального методолого-кон-
цептуального обґрунтування наявні понятійні про-
блеми лише сприяють примноженню компонентного 

складу інформаційної безпеки й «ерозії» її справж-
нього змісту при акценті на множинність небезпек, які 
мають місце в умовах нестачі стабільності сучасних 

державних та суспільних інститутів в Україні та її ре- 

гіонах, виступають одним із економіко-політичних на-
слідків світової економічної кризи. 

Зазначені обставини актуалізують необхідність 

формування на методологічному рівні ефективних ме-
ханізмів, методів та моделювання різних аспектів ін-

формаційної безпеки в сфері економічної безпеки на 
регіональному рівні. Необхідність уточнення теоре- 
тичної моделі будь-яких систем (у тому числі соціа-

льно-економічної системи регіону) з урахуванням  
розвитку інформаційного фактору пов'язана, з одного 
боку, з розвитком інформаційно-комунікаційних тех-

нологій, які обумовлюють зміни інформаційних взає-
мозв'язків в суспільстві, а з іншого — фундаментальні 
основи теорії недостатньо досліджують відображення 

в інформаційному просторі на макро-, мезо- та мікро-
рівнях взаємодії між суб'єктами будь-якої діяльності. 

Аналіз досліджень і публікацій за даною проблема-
тикою. Теоретико-правові проблеми забезпечення без-
пеки особистості, суспільства та держави представлені 

в наукових публікаціях вітчизняних та закордонних 
вчених. Слід відзначити, що в останні роки помітно 
актуалізувався науковий інтерес до проблеми співвід-

ношення інформаційної сфери суспільства на макро-, 
мезо- та мікрорівнях, у тому числі і в контексті ін- 
формаційної безпеки в сфері забезпечення економіч-

ної безпеки соціально-економічної системи регіону.  
Поява та наукове закріплення дефініції «інфор-

маційна безпека» безпосередньо пов’язано з осмис-

леннями феномену інформатизації в межах процесів 
глобалізації і вивчення процесу формування інформа-

ційного суспільства та інформаційної економіки. Да-
ній проблемі присвячені дослідження провідних за- 
кордонних вчених, таких як Д. Белл, У. Дайзарда, 

М. Кастельса, Й. Масуда Е. Тоффлер, А. Турен. В 
працях Е. Брандмана В. Заболоцького, Д. Кафтанчи-
кова, В. Лейбина, М. Моісеєва та інших, значне місце 

відводиться співвідношенню інформатизації та глоба-
лізації світової економічної політики як факторів на-
ціональної безпеки на державному та регіональному 

рівнях. Слід виділити наукові праці вітчизняних вче-
них, серед яких В. Ляшенко, А. Сухоруков, Ю. Хара-

зішвілі, а також дослідження опубліковані в журналах 
видавництва Інституту економіки промисловості НАН 
України «Економіка промисловості» та «Вісник еко-

номічної науки». 
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36 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Метою роботи є дослідження методологічного за-
безпечення процесів формування інформаційної без-
пеки в сфері забезпечення економічної безпеки регіо-
нальної соціально-економічної системи. 

Викладення основного матеріалу роботи. Побудова 
інформаційного механізму управління господар- 
ськими системами на принципах моделювання потре-

бує комплексного підходу, використання досягнень 
різних наук, синтезу різноманітних концепцій і теорій. 

Інформація є одним з універсальних видів ресурсів, 
які необхідні як для процесу прийняття рішень, так і 
для формулювання стратегічних, тактичних та опера-

тивних задач господарського розвитку на макро-, 
мезо- та мікрорівнях. Інформаційні ресурси в сучасній 
економіці — це інтегральне поняття, що містить су- 

купність відомостей, які формуються в процесі життє-
діяльності господарських суб’єктів, про соціально-
економічні процеси в виробничій та невиробничій 

сферах. 
Інформаційна безпека як найважливіша складова 

загальної безпеки багато в чому визначає загальну та 
економічну безпеку на всіх рівнях. Безпека держави в 
розширеному визначенні позначає стійке геополі-

тичне положення країни, безпеку життєдіяльності дер-
жавних та суспільних інститутів, підприємств, органі-
зацій, сфери послуг і населення. Це поняття включає 

декілька основних складових, зокрема, економічну 
безпеку та інформаційну безпеку. 

Економічна безпека має в науковій літера- 

турі безліч визначень. Економічна безпека на всіх рів-
нях (макро-, мезо- та мікро-) відображає все різнома-

ніття економічного життя суспільства, різноманіття 
сфер життєдіяльності людини. Звідси і її функціона-
льна і понятійна багатоваріантність. 

На думку авторів, економічна безпека — це су- 
купність внутрішнього середовища, умов і стабільно-
гармонічних правил, які утворені і підтримуються дер-

жавою та її громадянським суспільством, які забезпе-
чують політичну і соціально-економічну свободу дія-

льності суб’єктів економіки на макро-, мезо- та мік-
рорівнях, розвиток і зростання ефективної економіки, 
зростання рівня і якості життя населення та стійке  

геополітичне, економічне, соціально-екологічне поло-
ження держави та її території в глобальній економіці. 

Тоді, з цієї точки зору, на думку авторів, інфор-

маційна безпека — це умови і правила користування 
інформацією, які забезпечують загальну і економічну 
безпеку держави, її території та її громадян. Сутність 

інформаційної безпеки витікає з її природи та багато-
функціональності. Інформація — це і наукові знання, 

і навчальні знання, і, наприклад, потоки відомостей 
про ціни, дані про стан економіки на макро-, мезо- та 
мікрорівнях, про рівень життя населення країни та її 

регіонів, про стабільність економіки країни, регіону, 
суб’єкта господарської діяльності. На нашу думку, 
звідси випливає, що потоки інформації подібні яки-

мось віртуальним хвилям, які охоплюють та пронизу-
ють усі сфери життя суспільства, всі сфери життєді-
яльності людини і утворюваних нею об’єктів, суб’єк-

тів, структурних соціально-економічних систем та  
елементів. З іншого боку, ці потоки мають і «корпус-

кулярний», тобто токовий, направлений на конкрет-
ного споживача характер. Тобто інформація — це де-
який корпускулярно-хвильовий процес, який постачає 

інформаційною «енергією» у вигляді знань та відомо-

стей виробників матеріальних, інтелектуальних та ін-
ших благ, а також інших цінностей, які, можливо, но-

сять і суб’єктивний характер у вигляді цінностей 
тільки для цього індивідуального споживача або вузь-
кої групи споживачів. 

Низка закордонних та вітчизняних вчених (серед 
яких М. Арсеньєв, М. Бекетов, В. Болдирев, А. Хаус-
тов) надають інформаційній безпеці на всіх рівнях ви-

няткове значення. Зокрема, М. Бекетов пропонує  
розглядати інформаційну безпеку не як вид націона-
льної безпеки, а як відносно самостійний наднаціона-

льний вид загальної безпеки, який забезпечує прогре-
сивний розвиток не тільки інформаційного середо-

вища, але й соціуму в цілому [1]. Інформаційне сере-
довище на рівні держави, на думку багатьох закордон-
них вчених, серед яких О. Петраков, В. Мельников, 

С. Клейменов [2], О. Левич [3], Е. Брандман [4], є 
складовою частиною ноосфери. Глобалізація світової 
та національної інформаційних систем, доступність 

через неї інформаційної власності споживачів інфор-
мації та їх комп'ютерів визначають зростання інфор-
маційної складової в усіх видах національної та регіо-

нальної безпеки. 
Очевидно, що інформаційна складова безпеки на 

всіх рівнях є головуючою, оскільки через неї головним 
чином і йде взаємодія суб'єктів економіки та держави, 
включаючи приватних осіб. Інформаційна складова 

присутня в усіх сферах життєдіяльності людини і сус-
пільства. 

Економічні наукові напрямки розглядають по-

няття «інформаційної безпеки» з позиції захисту фі-
нансових та економічних інтересів держави, регіонів 
та організацій та зіставляють вартість впровадження та 

експлуатації систем інформаційної безпеки в сфері 
економічної безпеки, в тому числі на рівні регіону, та 

можливі втрати від ризиків та загроз. Роль інформа-
ційної безпеки в економічних науках визначається, як 
правило, здатністю засобів та методів інформаційної 

безпеки, як важливої компоненти економічної без-
пеки на всіх рівнях протистояти загрозам економічної 
цілісності держави, регіонів та організацій. Як відмі-

чено в праці І. Кохтюліної, економічні наукові на-
прями в дослідженні проблематики інформаційної 

безпеки використовують методологію, що включає в 
себе теорію ігор та моделювання соціально-економіч-
них систем, факторний аналіз та діалектичний метод. 

Також, серед загальнонаукових методів, багато до- 
слідників виділяють: системний підхід та системний 
аналіз, порівняльний аналіз. Серед економіко-матема-

тичних методів, що застосовуються економічними на-
уковими напрямами для дослідження інформаційної 
безпеки в сфері економічної безпеки, дослідники ви-

діляють: теорію математичної статистики та теорію 
ймовірності, математичне моделювання та теорію гра-

фів, програмний інструментарій для аналізу та оцінки 
ризиків інформаційної безпеки (нечітке моделювання 
в середовищі Matlab та fuzzyTECH) та ін. Слід відмі-

тити, що вищевказані методологічні підходи широко 
використовувались в обґрунтуванні концепції: «ін- 
формаційного суспільства» (К. Кояма, Й. Масуда), 

«інформаційного суспільства» (М. Кастельє), «постін-
дустріального суспільства» (Дж. Белл), «третьої хвилі 
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модернізації» (Е. Тоффлер), «інформаційної еліти» 

(Т. Стоуньєр), «програмного суспільства» (А. Турен). 
Як відзначає А. Саввін, при дослідженні про-

блеми інформаційної безпеки, спеціалісти, як пра-
вило, використовують методику побудови моделей, що 
включає в себе побудову моделей внутрішніх та зов- 

нішніх порушників інформаційної безпеки, побудову 
моделі формування системи початкових даних для  
оцінки і оптимізації системи інформаційної безпеки та 

розробку математичних моделей оцінок ефективності 
системи інформаційної безпеки на макро-, мезо- та 
мікрорівнях, розробку імітаційної моделі функціону-

вання системи інформаційної безпеки, в тому числі в 
сфері забезпечення економічної безпеки держави та її 

регіонів. 
До основоположних задач дослідження пробле-

матики інформаційної безпеки в сфері забезпечення 

економічної безпеки регіону, на наш погляд, слід від-
нести — формування нових підходів до розуміння ін-
формації та дослідження феномену інформації як еко-

номічного ресурсу інтересів регіонального промисло-
вого та інфраструктурного комплексів. Також важли-
вим напрямом є «прагматична» адаптація основних 

положень теорії інформаційної безпеки для економіч-
ної діяльності суб'єктів господарювання регіональної 

соціально-економічної системи. В реаліях промисло-
вого комплексу регіонів до важливих напрямів слід  
віднести дослідження інформаційної складової вироб-

ничих відносин та створення методик оцінки вартості 
інформації. 

Слід погодитись з точкою зору дослідників 

А. Тютина [5], М. Мизинцевої [6] щодо прикладних 
досліджень інформаційної безпеки у сфері економіч-
ної безпеки регіонів в межах забезпечення національ-

ної безпеки слід віднести протидію фінансовим кри-
зам та нестабільності засобів інформаційної безпеки, а 

також виявлення зовнішньоекономічних аспектів про-
блем інформаційної безпеки держави та її регіонів. 

В окрему категорію задач економічних наукових 

напрямків слід віднести оцінку вартості впровадження 
засобів інформаційної безпеки [7], що включає в себе 
розрахунок витрат на управління інформаційною без-

пекою підприємств (суб'єктів господарського ком- 
плексу соціально-економічної системи регіону), а та-

кож аналіз фінансової складової інформаційної без-
пеки в межах регіону. 

Більшість дослідників виділяють в окрему катего-

рію задачі, що пов'язані з ризиками та загрозами ін-
формаційної безпеки, що включають в себе: класифі-
кацію економічних загроз інформаційної безпеки та 

систематизацію інформаційних ризиків [8]. Серед ін-
ших напрямів дослідження виділяють вплив якості ін-
формаційних ресурсів на ефективність функціону-

вання об'єктів управління, питання захисту персона-
льної та комерційної таємниці, правове регулювання 

по питанням власності на інформаційні ресурси. 
До однієї з основних сфер забезпечення інформа-

ційної безпеки в межах забезпечення економічної без-

пеки соціально-економічної системи регіону слід від-
носити сферу розширеної взаємодії поняття інформа-
ційної безпеки та держави, що включає в себе вико-

ристання інформаційних технологій та підвищення ін-
формаційної безпеки для підвищення конкуренто-
спроможності економіки держави та її регіонів.  

До базових ресурсів, що використовуються еко-

номічними науковими напрямами для розгляду та  
розв'язання проблем інформаційної безпеки в сфері 

забезпечення економічної безпеки держави та її регіо-
нів, відносять засоби виробництва, збору, обробки та 
розповсюдження інформації. Серед загроз, яким про-

тидіють економічні науки в сфері інформаційної без-
пеки, виділяють [9-11]: інформаційні ризики, загрози 
фінансової цілісності, загрози нестабільності еконо-

міки тощо. До інформації, що необхідна економічним 
наукам, у тому числі щодо проблем регіональної еко-
номіки, для розв'язання проблем інформаційної без-

пеки на мезо- та мікрорівнях слід віднести — вартість 
проектування, введення в дію та експлуатацію системи 

інформаційної безпеки, вартість засобів забезпечення 
інформаційної безпеки в сфері економічної безпеки 
регіону та суб'єктів господарювання регіональної соці-

ально-економічної системи. 
Стрімке зростання та диференціація попиту на 

всілякі види інформаційних продуктів та послуг з боку 

господарських суб'єктів регіональної соціально-еконо-
мічної системи в умовах тісної взаємодії глобальних та 
регіональних економічних процесів є стимулами до 

формування та розвитку ринків інформаційних та ко-
мунікаційних технологій, в тому числі для розв'язання 

задач забезпечення інформаційної безпеки в сфері 
економічної безпеки регіонів. Слід відмітити, що під-
вищення вимог до якості та часових характеристик ін-

формаційних послуг об'єктивно обумовлено необхід-
ністю оперативного розв'язання актуальних господар-
ських задач, у тому числі забезпечення безпеки біз-

несу, розмірність та складність яких останніми роками 
суттєво зросла. 

Для господарюючих суб'єктів промислового та ін-

фраструктурного комплексів регіону та галузей еконо-
міки якість та швидкість переробки ринкової інфор-

мації, необхідність протидії економічним загрозам 
стали вирішальним фактором їх конкурентоспромож-
ності. Ці та інші сучасні перетворення в господарській 

системі України та її регіонів, розвиток підприємни-
цької активності, становлення ринкових структур та, 
викликана цими процесами в межах глобальної еко-

номіки, необхідність швидкого та компетентного 
прийняття ініціативних рішень привели до суттєвих 

змін як в масштабах, структурі, функціях та потоках 
інформації, так і в організаційних формах і методах 
обробки, представлення та використання знань. 

Перехід України та її регіонів до стійкого еконо-
мічного розвитку можливий тільки шляхом поєднання 
сучасних технологій, наукомістких та ресурсозберіга-

ючих виробництв з різноманіттям перспективних  
форм інформаційних механізмів управління, в тому 
числі і забезпечення інформаційної безпеки регіона-

льної соціально-економічної системи. Особливого 
значення набуває управління інформаційними ресур-

сами — фактично воно стає важливим засобом забез-
печення ефективної діяльності суб'єктів господар-
ського комплексу регіону, в цілому регіональної соці-

ально-економічної системи, міжгалузевого комплексу 
в межах взаємодії міжрегіональної співпраці.  

Створення адекватних інформаційних механізмів 

управління і методологічного забезпечення різнома- 
нітними економічними об'єктами регіональної соціа-
льно-економічної системи набуває єдину методоло- 

гічну основу, коли інформація і знання трактуються 
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як найважливіший ресурс і як елемент економічного 

потенціалу господарської системи регіонального про-
стору. Інформаційний механізм розвитку господар- 

ської системи регіону і забезпечення його економічної 
безпеки представляє собою сукупність правил і про- 
цедур перетворення зовнішньої та внутрішньої інфор-

мації про умови, середовище, фактори, ресурси, про-
цеси, результати та їх функціонування і тому подібні 
характеристики суб'єктів і об'єктів господарської дія-

льності, які необхідні для забезпечення стійкості та 
збалансованого економічного зростання.  

Розв'язання проблеми утворення єдиного інфор-

маційного простору регіональної соціоприродогоспо-
дарської системи, на нашу думку, є одним із пріори-

тетних напрямів при формуванні комунікативного се-
редовища регіону. Єдиний інформаційний простір ре-
гіону може бути визначено як сукупність взаємопов'я-

заних засобів та способів формування, використання, 
зберігання та актуалізації даних, інформації, знань про 
соціально-економічні характеристики регіону (грома-

дян, об'єктів, ресурсів тощо), що забезпечують суміс-
ність та взаємодію державних, регіональних та локаль-
них інформаційних систем на конкретній території та 

складають умови забезпечення інформаційної безпеки 
в сфері економічної безпеки регіональної соціально-

економічної системи. 
Важливим етапом формування інформаційної си-

стеми регіону, з включенням компоненти — інформа-

ційна безпека є виявлення та оптимізація зв'язків 
складових структур, наприклад: галузі промислово-
сті — екосистема, населення — трудові ресурси, бю-

джет — кредитна політика. Для прийняття стратегічних 
рішень за проблемами розвитку регіону, забезпечення 
його економічної безпеки, вибору адекватної стратегії, 

планування та прогнозування, необхідно виконати ряд 
стандартних процедур переробки вихідної інформації, 

а також врахувати функціональні та організаційні  
особливості регіональних інформаційних систем. 
Практика показала, що регіональний інформаційний 

механізм в контексті забезпечення економічної без-
пеки регіональної соціально-економічної системи по-
рівняно легко адаптується до потреб компонентів різ-

них господарських систем, гармонізації економічних 
інтересів регіону та суб'єктів господарювання та дозво-

ляє врахувати специфіку регіонального господар-
ського комплексу, його розміру та місця в макро- та 
мезоекономічній ієрархії.  

На думку авторів, розвиток організаційно-право-
вого забезпечення інформаційної безпеки регіону в 
межах його економічної безпеки повинен включати: 

— участь органів державної влади регіону в аналізі 
стану інформаційної безпеки в цілому регіональної со-
ціально-економічної системи та підготовці пропозицій 

по адміністративному та правовому регулюванню в 
сфері забезпечення економічної безпеки регіону; 

— залучення державної влади до роботи системи 
забезпечення регіональної інформаційної безпеки по 
визначенню напрямів розвитку правового та організа-

ційного механізмів безпеки, створення проектів зако-
нодавчих та нормативних актів регіонального масш-
табу; 

— основні принципи регіональної інформаційної 
політики в контексті забезпечення економічної без-

пеки регіональної соціально-економічної системи по-

винні найти відображення в Доктрині інформаційної 
безпеки регіону — впорядкована система поглядів, 

критеріїв, порогових значень на проблему протидії за-
грозам національно-державним економічним інтере-
сам, яка взаємопов'язує організаційні, правові та тех-

ніко-технологічні заходи захисту регіонального інфор-
маційного простору та заснована на аналізі ступеня 
його захищеності в контексті прояву видів загроз і ди-

наміки їх розвитку. 

Висновки. За результатами методологічних аспек-
тів інформаційної безпеки в сфері економічної без-

пеки регіональної соціально-економічної системи слід 
відзначити:  

— економічні наукові напрямки відіграють важ-

ливу роль в розв'язанні проблем інформаційної без-
пеки, оскільки методологія, що розроблена в межах 

економічних наук, знайшла достатньо широке засто-
сування в сфері безпеки на макро-, мезо- та мікрорів-
нях, розрахунках економічних наслідків загроз та ри-

зиків, планування витрат, які пов'язані з придбанням 
та експлуатацією засобів захисту інформації; 

— методи та напрацювання, що створені в межах 

досліджень в сфері інформаційної безпеки та теорії ін-
формації, не повною мірою знайшли своє застосу-
вання в протидії порушенням в економічній сфері, за-

хисті економічної безпеки держави, регіону, суб'єктів 
господарської діяльності в межах регіональної соціа-

льно-економічної системи, особистості; 
— слід відмітити, що в подальшому синтез ряду 

наукових напрямків (регіональної економіки, інфор-

маційних технологій, процесу децентралізації на регі-
ональному рівні та ін.) буде тільки посилюватись по 
мірі переходу суспільства до інформаційного етапу  

розвитку та впливу глобальної економіки. 
Елементами наукової новизни даного досліджен-

ня, на думку авторів, є запропоновані три базові ви-
моги до організаційно-правого забезпечення інформа-
ційної безпеки регіону: формування принципів регіо-

нальної політики, підвищення забезпечуючої функції 
виконавчої влади у становленні інформаційної без-
пеки регіону, формування базових принципів інфор-

маційної політики на рівні регіону. 
Вважаємо за необхідне продовжити дослідження 

за проблематикою забезпечення інформаційної без-

пеки на рівні регіональної соціально-економічної си-
стеми за напрямами: розробка методики оцінки ризи-

ків та загроз у сфері економічної безпеки; забезпе-
чення методології інформаційної безпеки на мезо- та 
мікрорівнях. 

 

Список використаних джерел 
 

1. Бекетов Н. В. Информационная безопасность 

развития государства. Информационные ресурсы России. 
2014. № 6. С. 32-35. 

2. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков 

А. М. Информационная безопасность и защита ин-
формации. Москва: Academia, 2008. 336 с. 

3. Левич А. П. Информация как структура сис-

темы. Семиотика и информатика. 1978. №10. С. 115-
132. 

4. Брандман Э. М. Глобализация и информа-
ционная безопасность общества. Москва: РПиБ, 2007. 
192 с. 



ДУБНИЦЬКИЙ В. І., НАУМЕНКО Н. Ю. 
 

 
 

        2019/№1  39 
 

5. Тютин А. В. Классификация информации: те-

оретические и априорные подходы и предложения по 
их совершенствованию. Проблемы регионоведения. 
2002. Вып. 4. С. 211-212. 

6. Мизинцева М. Ф. О формировании информа-
ционных механизмов развития региональных хозяйст-

венных систем. Экономическая система современной 
России. 2001. № 2. С. 125-130. 

7. Тараторин Д. И. Разработка математической 

модели оценки эффективности системы информа-
ционной безопасности предприятия распределенного 
типа. Сб. наук ст. аспирантов СПбГиЭУ. 2006. № 16. 

С. 188-192. 
8. Науменко Н. Ю., Білоброва О. В., Овчаренко 

О. В. Інформаційна безпека в умовах сучасного стану 
і перспектив розвитку соціально-економічної системи 
держави та регіону // Організаційно-економічний ме-

ханізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-
економічна безпека: колективна монографія / за заг. 
ред. проф. В. І. Дубницького; УДХТУ. — Дніпро: 

ДВНЗ УДХТУ, 2017. — С. 73-92. 
9. Баранова Е. К. Методики анализа и оценки 

рисков информационной безопасности. Образователь-
ные ресурсы и технологии. 2015. № 1(9). С. 73-79. 

10. Михайлов Д. В. Концептуальная модель ин-

формационной безопасности предприятия. Вісник Схі-
дноураїнського університету ім. В. Даля. 2013. 
№ 4(193). С. 114-118. 

11. Дудатьев А. В. Метод управления комплекс-
ной информационной безопасностью. Ukrainian 
Scientific Journal of Information Security. 2015. vol. 21, 

issue 2, p. 207-212. 
 

References 
 

1. Beketov N. V. (2014) Informacionnaya bezopas-
nost razvitiya gosudarstva. [Information security of the de-

velopment of the state]. Informacionnye resursy Rossii, 6, 
pp. 32-35 [in Russian]. 

2. Melnikov V. P., Klejmenov S. A., Petrakov A. M. 

(2008) Informacionnaya bezopasnost i zashhita informacii 
[Information Security and Information Security]. Moskva: 

academia [in Russian]. 
3. Levich A. P.(1978) Informaciya kak struktura sis-

temi [Information as a system structure]. Semiotika i in-

formatika, 10, pp. 115-132. [in Russian]. 

4. Brandman E. M. (2007) Globalizaciya i infor-
macionnaya bezopasnost' obshhestva [Globalization and In-
formation Security of the Society]. Moskva: iz-vo RPiB. 

5. Tyutin A. V. (2002) Klassifikaciya informacii: te-
oreticheskie i apriorny'e podxody' i predlozheniya po ix 

sovershenstvovaniyu [Information classification: theoretical 
and a priori approaches and suggestions for their 

improvement]. Problemy' regionovedeniya, 4, pp. 211-212. 
6. Mizinceva M. F. (2001) O formirovanii infor-

macionny'x mexanizmov razvitiya regional'ny'x xozyajst-

venny'x system [On the formation of information mecha-
nisms for the development of regional economic systems]. 
E'konomicheskaya sistema sovremennoj Rossii, 2, pp. 125-

130. 
7. Taratorin D. I. (2006) Razrabotka matematich-

eskoj modeli ocenki e'ffektivnosti sistemy' informacionnoj 
bezopasnosti predpriyatiya raspredelennogo tipa [Develop-
ment of a mathematical model for evaluating the effective-

ness of a distributed information type enterprise infor-
mation security system]. Sb. nauk st. aspirantov SPbGiE'U, 
16, pp. 188-192. 

8. Naumenko N. Yu., Bіlobrova O. V., Ovcharenko 
O. V. (2017) Іnformacіjna bezpeka v umovah suchasnogo 
stanu і perspektiv rozvitku socіal'no-ekonomіchnoї sistemi 

derzhavi ta regіonu [Information security in the current 
state and prospects of development of the socio-economic 

system of the state and the region]// Organіzacіjno-
ekonomіchnij mekhanіzm zbalansovanogo rozvitku 
regіonіv. Fіnansovo-ekonomіchna bezpeka: kolektivna 

monografіya [Organizational and economic mechanism of 
balanced regional development. Financial and economic 
security: a collective monograph] / za zag. red. prof. V. І. 

Dubnic'kogo, Dnіpro: DVNZ UDHTU, pp. 73-92. 
9. Baranova E. K. (2015) Metodiki analiza i ocenki 

riskov informacionnoj bezopasnosti [Methods of analysis 

and risk assessment information security.]. Orazovatel'ny'e 
resursy' i texnologii, 1(9), pp. 73-79. 

10. Mixajlov D. V. (2013) Konceptual'naya model' 
informacionnoj bezopasnosti predpriyatiya [Conceptual 
model of enterprise information security]. Vіsnik Sxіd-
nouraїns'kogo unіversitetu іm. V. Dalya, 4(193), pp. 114-
118. 

11. Dudat'ev A. V. (2015) Metod upravleniya kom-

pleksnoj informacionnoj bezopasnost'yu [Integrated Infor-
mation Security Management Method]. Ukrainian Scien-
tific Journal of Information Security, 21, issue 2, pp. 207-

212. 

 
 
 

  



ЖУКОВ С. А., ДЮГОВАНЕЦЬ О. М., БАЛКО О. Ю. 
 

 

 
 

40 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

С. А. Жуков 
д-р екон. наук, 

О. М. Дюгованець 
канд. екон. наук, 

О. Ю. Балко  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород 
 

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: РОЛЬ, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ В ПЕРІОД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОТРЯСІНЬ 

 
Постановка проблеми. Малий бізнес як форма ор-

ганізації підприємництва є важливим сектором націо-
нальної економіки, що сприяє насиченості ринку то-
варами і послугами, створенню нових робочих місць, 
зменшенню безробіття і в остаточному підсумку —  
зростанню добробуту населення. Діяльність малих під-
приємств, направлена насамперед на реалізацію влас-
них економічних інтересів, охоплює виробничу, ко- 
мерційну, фінансову, страхову галузі. Успішне функ- 
ціонування малого бізнесу позитивно впливає на  
формування конкурентного середовища, обумовлю-
ючи його роль як потужного двигуна економічного  
розвитку [6]. Продуктивна робота малих підприємств 
є джерелом поповнення бюджетів всіх рівнів і ство-
рення ВВП. Динамізм і результативність розвитку ма-
лих підприємств є підставою для того, щоб замінити 
розповсюджену в малому бізнесі стратегію виживання 
на стратегію забезпечення фінансової рівноваги в дов-
гостроковому періоді. 

Розвиток господарської системи в Україні харак-
теризується частими кризовими явищами, що виника-
ють на фоні вкрай нестабільної соціально-економічної 
та політичної ситуації. Без розвитку та підтримки дер-
жавою малих підприємств вирішити дані проблеми є 
неможливим, адже саме вони є генераторами стабіль-
ності в національній економіці та соціальних питан-
нях. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До- 
слідженню тенденцій і перспектив розвитку малого 
підприємництва в Україні присвячено багато праць  
вітчизняних науковців, таких як: А. Бутенко [3], З. Вар-
налій [4; 9], В. Воротін [9], Л. Воротіна [5], В. Геєць 
[9], В. Ляшенко [12] та інші. 

Мета статті — дослідити та визначити роль, про-
блеми та тенденції щодо перспективного розвитку ма-
лого підприємництва в умовах сучасної соціально-еко-
номічної нестабільності національної економіки Укра-
їни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сутність 
малого бізнесу можна визначити в такий спосіб: він є 
провідним сектором ринкової економіки, складає ос-
нову дрібнотоварного виробництва; визначає темпи 
економічного розвитку, структуру та якісну характе- 
ристику ВВП; здійснює структурну перебудову еконо-
міки, швидку окупність витрат, свободу ринкового ви-
робництва; забезпечує насиченість ринку споживчими 
товарами й послугами повсякденного попиту; сприяє 
реалізації інновацій, створенню додаткових робочих 
місць; має високу мобільність, раціональні форми уп-
равління; формує новий соціальний прошарок під- 
приємців власників і сприяє розвитку конкуренції [6]. 

Малий бізнес найчастіше функціонує у формі сі-
мейних підприємств, сильними сторонами яких є 
знання ринку й еластичність. Частка сімейних підпри-
ємств у створенні національного доходу в США й Ве-
ликобританії перевищує 50% ВВП, у Литві, Норвегії, 
Ісландії, Ліхтенштейні — займає основну частку на- 
ціонального доходу. Фінансове управління на малому 
підприємстві має свої специфічні особливості.  

У своїй діяльності малі підприємства зіштовху-
ються з рядом проблем фінансового характеру, а саме:  

— залучення додаткового акціонерного капіталу 
можливо лише за рахунок коштів зовнішніх інвесто-
рів, внаслідок чого послаблюється вплив засновника 
фірми; 

— потенційні інвестори розглядають малі підпри-
ємства як зону підвищеного ризику й очікують як ком-
пенсацію більше високі прибутки від власних вкла-
день; 

— фінансування фірми за рахунок нерозподіле-
ного прибутку вимагає відповідного рівня річного 
прибутку; 

— одержання банківської позички можливо 
тільки під забезпечення великої  фірми; 

— для невеликих фірм банки встановлюють  
більш високі ставки оплати послуг і виплати відсотків; 

— банки менш схильні підтримувати малі фірми в 
часи спаду ділової активності [1, с. 61]. 

Процес розвитку малого бізнесу в Україні галь-
мується рядом істотних причин, до яких можна від- 
нести:  

— слабку інноваційну інфраструктуру; 
— вкрай низьке, навіть відсутність державного  

субсидування малого бізнесу; 
— нерозвиненість системи кредитування малого 

бізнесу; 
— неефективну систему оподатковування; 
— слабку організацію управління розвитком ма-

лого бізнесу на державному рівні. 
Саме останнє — недосконалість державного регу-

лювання й управління при існуючій організації еконо-
мічної влади можна вважати одною із головних пере-
шкод для розвитку малого бізнесу. Організація еконо-
мічної влади (розподіл влади, ієрархія влади, рівновага 
влади) є фактором, від стану якого залежить ефектив-
ність соціально-економічної системи. Система сфор-
мованої економічної влади може служити джерелом 
ефективності і порядку в економічній системі або 
стати причиною неефективності та хаосу. Дуже важ-
ливим є суспільно-необхідний порядок влади, що за-
безпечує її ефективний розподіл, ієрархію й рівновагу. 
Порушення такого порядку влади веде до гальмування 
економічного розвитку.  
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Для вирішення перерахованих вище проблем  
розвитку малого бізнесу необхідна активізація держави 
по прискоренню формування сектора малих підпри- 
ємницьких структур. Методи, які використовує дер-
жава при регулюванні та стимулюванні розвитку ма-
лих підприємств в Україні, поділяються на адміністра-
тивні й економічні. Економічні на відміну від адміні-
стративних є гнучкішими і використовують еконо- 
мічні важелі. Об’єднує їх те, що всі вони повинні спря-
мовуватися на збільшення фінансових можливостей 
підприємств і на стимулювання їхньої діяльності. 
Окреслимо головні методи державного регулювання та 
стимулювання розвитку малих підприємств в Україні: 

1) податкові — зменшення кількості податків і по-
даткового навантаження, встановлення пільгового 
оподаткування, надання субсидій і дотацій; застосу-
вання державного пільгового кредитування; 

2) державні закупівлі товарів і послуг у малих під-
приємств на прозорій тендерній основі; 

3) підтримка розвитку специфічних видів діяль-
ності — факторингової та лізингової; 

4) інформаційно-консультаційна та інфраструк-
турна підтримка. 

Ринкові економічні інститути ще не стали суспі-
льною формою узгодження загальних цілей і завдань 
із приватними інтересами. Це трапилося тому, що їхнє 
створення, особливо в початковій стадії переходу до 
ринку, відбулося лише формально. Функції будь-якого 
суспільного інституту полягають у встановленні та під-
тримці заходів як дозвільного, так й обмежувального 
порядку. Слабість державної влади дозволила певній  
і відносно небагаточисельній частині суспільства, що 
набралася сили в результаті так званої «приватизації», 
деформувати дії економічних інститутів. Ця деформа-
ція дозволяє олігархам широко використовувати доз- 
вільну сторону суспільних економічних інститутів, 
практично виключивши для себе дію іншої сторони 
суспільних інститутів — обмежувальної [8, с. 49-50]. 

Несприятлива економічна атмосфера, що скла-
лася в Україні, істотно обмежує можливості малого  
бізнесу, не дозволяючи йому нормально зароджува-
тися та розвиватися. Зростання кількості малих під- 
приємств в Україні за останні 10 років практично не 
спостерігається (близько 7 малих підприємств взагалі 
й менш одного виробничого малого підприємства на 
1000 осіб населення, що в 5-10 разів менше, ніж у  
розвинених країнах). Питома вага малих підприємств 
України в загальному обсязі реалізованої продукції в 
останні роки також скорочується, і його віддача у від-
сотковому відношенні в 4-5 разів менше ніж у розви-
нених країнах ЄС. Його становленню, як і раніше, пе-
решкоджають як байдужність загальнодержавної та мі-
сцевої влади, так і численні контролюючі органи та 
служби. 

Кожне українське підприємство, що намагається 
вийти на зовнішній ринок, зіштовхується з багатьма 
проблемами технологічного, організаційно-управлін-
ського й адміністративного характеру. Це, насамперед, 
стосується малих виробничих підприємств, які можна 
вважати основою для розвитку інших видів малого  
бізнесу, тому що ними створюється необхідне матері-
ально-технічне оснащення й готовий промисловий 
продукт. Крім того, діяльність малих виробничих під-
приємств, як показує закордонний досвід, спрямована 
на безперервне оновлення технологічної і технічної 
бази виробництва й освоєння випуску продукції,  
здатної конкурувати на закордонних ринках. Розвиток 

малого виробничого й венчурного бізнесу може спри-
яти розвитку малого бізнесу в цілому, росту серед-
нього класу, зниженню соціальної напруженості, рі-
шенню багатьох соціально-економічних завдань. Тому 
підтримка даного напряму в підприємництві повинна 
бути першочерговим завданням. Для її рішення необ-
хідні зусилля, насамперед по зняттю адміністративних 
бар'єрів. 

Адміністративні проблеми найчастіше викликані 
діяльністю або бездіяльністю органів влади, які галь-
мують, ускладнюють або унеможливлюють прохо-
дження процедур, передбачених чинним законодав- 
ством. Аналогічні гальмові дії на малий бізнес мають 
місце й з боку організацій, які займають монопольне 
положення на ринку (наприклад, водо-, энерго-, теп-
лозабезпечуючих організацій). До цього варто додати 
наявність у діючому законодавстві положень, які мо-
жуть бути подвійно тлумаченні, з одного боку, та ни-
зький рівень юридичної підготовки суб'єктів підпри- 
ємницької діяльності, з іншого [8, с. 51]. 

Подолання зазначених проблем неможливе без 
істотної перебудови всієї системи державної підтрим-
ки малого бізнесу. Це, у свою чергу, ставить, як пер-
шочергове завдання, вдосконалення економічного по-
рядку та врахування світового досвіду підтримки ма-
лого бізнесу, що базується на створенні пільг і префе-
ренцій, що стимулюють бізнес. Вони включають, на-
приклад, зняття оподаткування в початковий період 
діяльності малих підприємств, доступні ставки по кре-
дитах, чітко оформлені земельні відносини, створення 
умов для підтримки високої підприємницької куль-
тури.  

Економічний порядок, що сформувався в Україні, 
має у своїй структурі дуже значну корупційну складову. 
Такий бар'єр малому підприємцеві найчастіше перебо-
роти не під силу. Корупція істотно знижує конкурен-
тоспроможність країни й бізнесу в ній. При цьому 
вона робить Україну менш привабливою для інвести-
цій, послабляє конкуренцію, перешкоджає підви-
щенню ефективності ведення бізнесу. Дані досліджень 
Transparency Іnternatіonal свідчать про те, що негатив-
ний вплив корупції проявляється, у першу чергу,  
у тому, що вона стримує підприємницьку ініціативу 
[2]. І це відбувається на фоні того, що мале і середнє 
підприємництво у таких сукупних показниках діяль-
ності, як кількість зайнятих працівників, обсяг реалі-
зованої продукції, рівень рентабельності операційної 
діяльності підприємств тощо, майже в три рази перева-
жають аналогічні у великому бізнесі.  

Всеохоплюючим ядром політики Європейського 
Союзу щодо малих і середніх підприємств (МСП) є 
Закон про малий бізнес (ЗМБ), який спрямований на 
покращення відношення до підприємництва в Європі, 
спрощення нормативної бази та оздоровлення полі-
тичного середовища для МСП та усунення гальму- 
ючих бар'єрів на шляху до їх розвитку. ЗМБ був 
прийнятий Європейською комісією у червні 2008 р. 
для Європейської ради, Європейського парламенту, 
Європейського економічного і соціального комітету та 
Комітету регіонів. Мета Закону полягала в тому, щоб 
забезпечити основу політики МСП для підвищення 
конкурентоспроможності та розвитку підприємни- 
цтва. Замість того, щоб бути законодавчим актом, він 
містить положення, що стосуються невеликих фірм, 
спрямовані на уряди й інститути, щоб «спочатку мис- 
лити дрібно» при розробці політики та законодавства. 
ЗМБ пропонує Комісії та державам-членам прийняти: 
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1) принципи, якими слід керуватися при розробці 
політики; 

2) законодавчі пропозиції, керуючись принципом 
«спочатку подумай про малий»: 

— Положення про звільнення від загального 
блоку державної допомоги;  

— Регламент, який передбачає Статут європей- 
ської приватної компанії;  

— Директива про зниження ставок ПДВ; 
3) заходи політики, які реалізують десять прин-

ципів на рівні Співтовариства та держав-членів [13]. 
ЗМБ застосовується до незалежних компаній із 

чисельністю персоналу менше 250 чоловік (це складає 
99% підприємств ЄС). Закон є своєрідним «тестом для 
МСП», який би гарантував, що серед МСП беруться 
до уваги саме ті, які перебувають на ранній стадії про-
цесу розробки політики. Для цього, всі нові адмініс- 
тративно-законодавчі пропозиції мають піддаватися 
практичній перевірці впливу на МСП. Багато країн 
Європи додали цей тест у свої національні процеси 
прийняття рішень. Важливим у Законі є те, що він  
містить положення про призначення посланників до 
МСП, функції яких полягають у налагодженні та під-
тримці зв'язку між ЄС і МСП. ЗМБ просуває програму 
Erasmus для молодих підприємців, суть якої полягає в 
тому, що учасники проводять до шести місяців, пра-
цюючи в МСП іншої країни, і створює групи доступу 
до ринків на обраних експортних ринках, особливо в 
таких перспективних з точки зору ринків збуту краї-
нах, як Китай та Індія [13]. 

В Україні на відміну від європейських країн  
стартапом малого бізнесу на державному рівні опіку-
ються лише центри зайнятості. Через це та багато ін-
ших факторів малий бізнес дедалі більше стає некон-
курентним, і він просто розчинився серед інших 
суб’єктів підприємницької діяльності, працюючі на 
виживання, без найближчої перспективи на розвиток 
і можливості перейти до рівня середнього. Вважаємо, 
що ближчим часом це призведе до критичного загост-
рення соціально-економічних проблем у суспільстві. А 
стосовно державної політики щодо малого підприєм-
ництва, то О. Романська відзначила, що «…відсутність 
політики — це теж політика. І що державних програм 
нема не тому, що нема грошей, а навпаки: грошей 
нема тому, що нема якісних програм» [10]. 

Враховуючи дані Державної служби статистики 
України станом на 01.01.2016 р., частка малих підпри-
ємств становила 95,5% від загальної кількості, серед-
ніх — 4,4, а великих — 0,1% [7], можна окреслити зна-
чення малого підприємництва, що полягає в наступ-
ному:  

— вирішенні проблеми зайнятості населення за 
рахунок самозайнятості підприємців і створення но-
вих робочих місць. Але Україна в цьому значно відстає 
від розвинутих країн світу, в яких на малий бізнес при-
падає до 50% всіх зайнятих і до 70-80% нових робочих 
місць;  

— надання гнучкості економіці шляхом опера- 
тивного реагування на зміни кон’юнктури ринку;  

— формуванні конкурентного середовища, в тому 
числі за рахунок обмеження можливостей і ліквідації 
монополій, стимулювання виробництва тих товарів  
і послуг, яких потребує споживач;  

— визначенні темпів економічного зростання 
шляхом прискорення реалізації новітніх технічних  
і комерційних ідей, випуску наукоємної продукції [11, 
с. 175]. 

На сучасному етапі розвитку підприємництва в 
Україні малий і середній бізнес не виконує ролі локо- 
мотива в економічному розвитку. В умовах нестабіль-
ності і кризових явищ актуалізувалися питання рента-
бельності малих підприємств. Через відсутність додат-
кових фінансових ресурсів і доступу до нових ринків 
сировини і матеріалів, вони не можуть відчутно по- 
кращити якість продукції, натомість намагаються зни-
зити ціну або поліпшити до- і післяпродажний сервіс. 
Закономірно, що при цьому зменшується прибуток  
і знижується рентабельність і про прагнення розвитку 
та переходу до розряду середнього (для малих підпри-
ємств), або великого (для середніх підприємств) мож-
на не сподіватися.  

Підсумовуючи, зазначимо причини гальмування 
розвитку малого підприємництва в Україні, серед яких 
на нашу думку можна назвати такі основні: 

1) відсутність дієвого механізму реалізації дер- 
жавної політики щодо підтримки малого підприємни-
цтва, належного нормативно-правового забезпечення 
розвитку малого бізнесу. Якщо держава і надалі буде 
нехтувати питаннями підтримки підприємництва, то 
малий бізнес перейде в тіньову економіку або буде  
згортати свою діяльність; 

2) недосконала система оподаткування підприєм-
ницької діяльності;  

3) непрозорість системи роздержавлення, прива-
тизації та реформування власності;  

4) обмеженість або повна відсутність матеріаль-
них фінансових ресурсів і система кредитування з її 
надвисокими ставками (ставка не повинна перевищу-
вати 10%);  

5) недосконалість системи обліку та статистичної 
звітності малого підприємництва, обмеженість інфор-
маційного та консультативного забезпечення.  

Все ж таки Україна періодично покращує рей- 
тингові показники, зокрема в 2016 р. вона піднялася 
на 3 пункти в рейтингу Doіng Busіness — до 80 місця з 
83, у спрощенні відкриття бізнесу Україна найбільше 
прогресувала — піднялася на 20 місце з 190, натомість 
у сфері боротьби з корупцією опинилася на 140 місці 
з 190 [7].  

Ураховуючи надвисокий показник частки малих 
підприємств від загальної кількості зазначимо про не-
ймовірний потенціал щодо розвитку економіки в Ук-
раїні за їх рахунок. Але для цього вкрай необхідні  
і політична воля, і професійність тих, хто приймає  
відповідні рішення, і злагоджена співпраця всіх заці-
кавлених у цьому сторін — держави, підприємництва, 
громадськості.  

Висновки. Отже, роль і значення малого та се- 
реднього підприємництва для соціально-економічної 
системи України не можливо недооцінювати, а заходи 
щодо підтримки мають стати пріоритетними для ре- 
гіональної та державної політики в Україні. Адже саме 
малі та середні підприємства є ядром перебудови на-
ціональної економіки завдяки використанню найдіє-
віших засобів щодо удосконалення конкурентної сис-
теми, провідниками науково-технічного прогресу, ви-
рішуючи при цьому важливі макроекономічні про-
блеми, зокрема зайнятості трудових ресурсів. 

Враховуючи окреслені вище проблеми розвитку 
малого бізнесу в Україні, зрозуміло, що з одного боку, 
малі підприємства не функціонують повною мірою, а 
з іншого — вони мають значний потенціал для поліп- 
шення своєї діяльності та повинні активізуватися в 
усіх галузях економічної діяльності.  
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Враховуючи суперечливий характер діяльності 
малого бізнесу, зокрема переваги та недоліки, визна- 
чимо основні напрями подолання негативних явищ в 
діяльності малих підприємств:  

— розроблення заходів та інструментів державної 
підтримки на всіх рівнях і в усіх напрямах;  

— міжнародна допомога у науково-технічній дія-
льності (через співфінансування проектів, надання 
грантів, консультацій і підготовки кадрів);  

— державно-приватне партнерство (через діяль-
ність спілок, асоціацій, громадських об’єднань тощо);  

— професійна підготовка, перепідготовка та  
ефективний менеджмент персоналу (розробка ефек- 
тивних управлінських рішень, дієвих стимулів і моти-
вації) з урахуванням відмінностей у соціально-психо-
логічній специфіці трудових відносин. 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Постановка проблеми. Основою розвитку аграр-

ного сектору України є в першу чергу конкуренто-
спроможність сільськогосподарської продукції як на 
регіональних, так і на міжнародних ринках. Підви-
щення конкурентоспроможності аграрного сектору 
економіки України є головною стратегічною пробле-
мою, тим більше враховуючи стрімке зростання його 
частки у валовому внутрішньому продукті країни,  
формуванні дохідної частини державного бюджету та 
експортного потенціалу. Стійкий конкурентоспро- 
можний розвиток аграрного сектору в умовах дестабі-
лізуючого впливу кризових явищ та посилення глоба- 
лізаційних процесів можливий лише при наявності 
сформованих відповідних конкурентних переваг.  

У сучасних умовах господарювання для того, щоб 
вижити та зберегти свої позиції на ринку, сільсько- 
господарському підприємству необхідно постійно зай-
матися пошуком шляхів і методів забезпечення конку-
рентних переваг, що на сьогодні є найважливішим  
завданням при розробці та прийнятті управлінських 
рішень. Вивчення конкурентних переваг має велике 
значення для управління підприємством, оскільки  
розвиток організації неминуче пов’язаний з конку- 
ренцією і протистоянням на ринку іншим виробникам 
і постачальникам аналогічної продукції. До того ж, 
конкурентні переваги на глобальному ринку є осно-
вою міжнародного поділу праці. Саме тому тема до- 
слідження є досить актуальною у наш час [1]. 

Аналіз останніх досліджень. Значний науковий 
внесок у дослідження теоретичних проблем конкурен-
ції, конкурентних стратегій, конкурентоспроможності 
та конкурентних переваг підприємства з урахуванням 
міжнародного поділу праці внесли такі закордонні 
вчені, як: І. Ансофф, А. Градов, П. Забєлін, П. За-
в’ялов, Б. Карлоф [2], М. Книш, Ж.-Ж. Ламбен [3], 
М. Портер [4], Дж. Робінсон, А. Сміт, Р. Фатхутдінов 
[5], Ф. Хайєк, О. Челенков, Е. Чемберлін, Й. Шумпе-
тер, А. Юданов та ін. Серед вітчизняних дослідників, 
які займалися цими проблемами, слід відзначити:  
А. Воронкову, В. Герасимчука, В. Диканя, Б. Квас-
нюка, М. Кизима, О. Тридіда, В. Шинкаренка та ін. 
Проблеми розвитку конкурентних переваг агропро- 
мислових підприємств та їх складових розглянуто в ро-
ботах таких вітчизняних учених, як В. Гончарова [6], 
Л. Балабанової [7], В. Галушко, М. Ільчука, М. Ка- 
нінського, С. Кваша, Я. Ларіна [8], Л. Мармуль,  
П. Островського, І. Рожкова, В. Рябоконь, П. Cаблука 
[9], В. Ткаченко [10], О. Шпичака [11] та ін. 

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів 
конкурентних переваг аграрних підприємств та визна-
чення стану і розробка перспектив розвитку ринку 
сільськогосподарської продукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У працях 
більшості українських вчених, як правило, висвітлю-
ються окремі західні теоретичні розробки, що свідчать 

про відсутність системного підходу до методології ана-
лізу й оцінки конкурентних переваг. 

Так, на думку українських вчених Л. Довганя та 
В. Нємцова, основними підходами, що використову-
ються у світовій практиці, до оцінки конкурентних пе-
реваг та конкурентоспроможності підприємства, є: 

1) метод, що базується на теорії ефективної кон-
куренції; 

2) методи, що базуються на теорії конкурентних 
переваг; 

3) підходи до оцінки конкурентоспроможності 
підприємства на основі визначення конкурентоспро-
можності товару; 

4) метод бенчмаркінгу [12, с. 11]. 
Конкурентні стосунки є іманентно властивими у 

сфері аграрного бізнесу, що зумовлює важливість роз-
робки стратегій конкурентної боротьби з урахуванням 
чинників впливу для підприємств, які оперують на на-
сиченому аграрному ринку. Агропромислове виробни-
цтво має низку різнорівневих особливостей, які варто 
враховувати при обґрунтуванні концепції формування 
конкурентних переваг підприємств. На думку С. Ме-
льника, «…сукупність конкурентних переваг в ком- 
плексній взаємодії складає конкурентоспроможність 
підприємства, яка є проявом їх наявних і потенційних 
можливостей» [13, с. 245]. Принциповим завданням 
при формуванні конкурентоспроможності підприєм- 
ства є вивчення чинників, що найбільшою мірою 
впливають на його діяльність і продукцію. У сукупно-
сті чинники, які впливають на конкурентоспромож-
ність, обумовлюють зміни на підприємстві. Знання 
чинників та їх впливу, які забезпечують конкурентні 
переваги в ринкових умовах, в інтеграційних умовах 
(ЄС, ЄвроазС, БРІК, ГУАМ тощо) є важливим для уп-
равління конкурентоспроможністю підприємств. 
Прояв конкурентних переваг визначається зовнішніми 
і внутрішніми чинниками, які впливають на функціо-
нування підприємства. Його позиція на ринку зале-
жить від зовнішніх чинників і, головним чином, 
уміння їх врахувати і використовувати для досягнення 
стратегічних цілей. З урахуванням, визначених у ро-
боті, чинників впливу та їх класифікації запропоно-
вано структуру основних конкурентних переваг аграр-
них підприємств у ринкових умовах. 

Конкурентна перевага підприємства, її ефектив-
ність і стійкість визначаються сукупним різноспрямо-
ваним впливом множини факторів. Більш того, ті ж 
самі фактори в різних умовах можуть як підсилювати, 
так і послабляти конкретну конкурентну перевагу. На-
приклад, сучасна технологія сприяє створенню пере-
ваг у сфері дизайну, якості, але може збільшити собі-
вартість виробу через зростання амортизаційних від-
рахувань у зв’язку з високими витратами на її прид-
бання. Тому при вивченні конкурентних переваг осо-
бливе значення має системний підхід, використання 
якого забезпечує врахування та виділення найбільш 
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важливих факторів, які впливають на об’єкти, що по-
рівнюються [14, с. 49]. 

Формування конкурентних переваг сільськогос-
подарських підприємств забезпечує підвищення кон-
курентоспроможності аграрного сектору економіки, а 
отже сприяє вирішенню проблем щодо забезпечення 
продовольчої безпеки [8]. 

Конкурентоспроможність організацій — це здат-
ність виробників і продавців товарів конкурувати зі 
своїм суперниками, котрі поставляють на ті ж ринки 
аналогічні товари. У такій конкурентній боротьбі, за 
опануванням ринками, організації для залучення по-
купців використовують рекламу, зниження цін, підви-
щення якості продукції, надання допродажних і після-
продажних послуг. 

Конкурентоспроможність означає ступінь пере-
ваги продукту на ринку в порівнянні з іншими, кон-
куруючими продуктами, аналогічного призначення. 

Конкурентна перевага — це ексклюзивна цін-
ність, якою володіє організація і яка дає їй перевагу 
перед конкурентами [5, с. 232], що на світовому ринку 
пов’язано з міжнародним поділом праці. 

Т. Пітері і Б. Уотермен сформулювали загальні 
принципи, які дають конкурентні переваги виробни-
кам: 

— націленість всіх і кожного працівника на дію, 
на продовження розпочатої справи; 

— близькість підприємства до клієнта; 
— створення автономії і творчої атмосфери на 

підприємстві; 
— зростання продуктивності завдяки викорис-

танню здібностей людей і їх бажанням працювати; 
— демонстрація важливості загальних для підпри-

ємства цілей; 
— уміння твердо стояти на своєму; 
— простота організації, мінімум рівнів управління 

та службового персоналу; 

— уміння бути одночасно м’яким і твердим. Три-
мати під жорстким контролем найбільш важливі про-
блеми і передавати підлеглим менш важливі [15,  
с. 189]. 

Конкурентні переваги тісно пов’язані із такими 
поняттями, як «конкурентний статус», «конкурентна 
позиція», «конкурентний потенціал». Конкурентний 
статус пов’язують з таким станом підприємства, який 
«характеризується конкурентним потенціалом, ключо-
вими компетенціями, правами і зобов’язаннями, пов-
новаженнями, що витікають з його бізнес-позиції на 
конкурентному ринку» [1]. Під конкурентною пози-
цією Г. Азоєв розуміє позицію, яку фірма займає у  
певній галузі порівняно з конкурентами. Конкурентні 
переваги, є спроможністю підприємства до забезпе-
чення конкурентоспроможного розвитку завдяки  
сформованому конкурентному потенціалу. Основ-
ними характеристиками конкурентних переваг є без-
перервність впливу, тобто процес забезпечення конку-
рентних переваг має бути постійним, та цілеспрямова-
ність — забезпечення конкурентних переваг має бути 
узгодженим із стратегічними цілями функціонування 
підприємства. На нашу думку, для підприємства слід 
розрізняти потенційні та фактичні конкурентні пере-
ваги. Потенційні конкурентні переваги визначаються 
можливостями підприємства і можуть забезпечувати 
потенційну конкурентоспроможність. Фактичні пере-
ваги можуть як відповідати, так і не відповідати по- 
тенційним, тобто бути як меншими (у випадку не- 
ефективного управління), так і більшими за потен-
ційні (у випадку сформованої ефективної системи уп-
равління конкурентними перевагами). Сутність та вза-
ємозв’язок понять «конкурентні переваги підприєм- 
ства», «конкурентний потенціал», «конкурентна пози-
ція» та факторів їх формування наведені на рис. 1.  

 
 

Зо
вн
іш
ні

 ф
ак
то
ри

 

К
он
ку
ре
нт
не

 с
ер
ед
ов
ищ

е 

В
ну
тр
іш
ні

 ф
ак
то
ри

 

К
он
ку
ре
нт
ни
й 
по
те
нц
іа
л Конкурентні переваги 

Конкурента спроможність 

Конкурентна позиція 

Конкурентний статус 

 
Рис. 1. Структурно-логічна схема єдності понять «конкурентні переваги підприємства»,  

«конкурентний потенціал», «конкурентна позиція»  
[сформовано авторами на основі джерела 2] 

 
Процес формування конкурентних переваг поля-

гає у своєчасному виявленні факторів, оцінці досягну-
тої конкурентної позиції підприємства, виявленні від-
хилень від вибраного ідеального варіанту розвитку, 
встановленні причин цих відхилень, відповідному ко-
ригуванні окремих напрямів господарської діяльності. 
Досягненню конкурентних переваг має передувати 
аналіз наявних у підприємства переваг та оцінки фак-
тичної позиції підприємства. Початковим етапом  
оцінки конкурентних переваг є аналіз чинників 

впливу на їх забезпечення, тому що від визначення 
впливу кожного чинника залежить достовірність оцін-
ки конкурентоспроможності та конкурентних переваг. 
На нашу думку, не всі чинники є керованими з точки 
зору управління підприємством. До зовнішніх чинни-
ків підприємство може лише адаптуватися, тобто ос-
новна увага має бути зосереджена на оцінці впливу 
внутрішніх чинників на підвищення адаптаційних ха-
рактеристик. Зрозуміло, що зовнішні чинники можуть 
носити досить виражений характер впливу, але зов- 
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нішній вплив відчувають на собі всі підприємства га-
лузі, хоча на кожне підприємство вони діють по-різ- 
ному. В сучасних умовах господарювання важливим 
завданням для економіки України є забезпечення ак-
тивного та відносно сталого розвитку агропромисло-
вого комплексу, який би зміг скласти конкуренцію 
АПК у світових масштабах. Необхідно визнати, що 
сільськогосподарському виробництву належить вагоме 
місце в загальній структурі ВВП України, хоча у 2012 
році його величина знизилась на 0,4%, незважаючи на 
всі передумови для збільшення обсягів виробництва 
агропродукції (табл. 1). 

 

Таблиця 1 
Частка сільського господарства в економіці України  

за 2010-2016 роки  
[складено авторами за даними 5] 

Роки ВВП,  
млн грн 

Сільське, лі-
сове та рибне 
господарство,  
млн грн 

Сільське, лісове 
та рибне госпо-
дарство, у % від 

ВВП 

2010 1079346 80385 7,4 

2011 1299991 106555 8,2 

2012 1404669 109785 7,8 

2013 1465198 128738 8,8 

2014 1586915 161145 10,2 

2015 1988544 239806 12,1 

2016 2383182 277197 11,7 

 
Розглянувши структуру ВВП України за 2016 рік, 

можна відзначити, що в загальній структурі ВВП сіль-
ське господарство досягло межі 11,7%. Для порів- 
няння, у 2013 році це значення складало лише 8,8%. 
Отже, можна сказати, що за відсутності ринку землі та 

багаторічних кризових явищ у країні сільське госпо-
дарство досить активно розвивається. Слід відмітити, 
що цей показник досяг розвитку переробної галузі,  
частка якої займає 12% у структурі ВВП країни.  

За прогнозами фахівців у галузі АПК при вдалому 
започаткуванні ринку сільськогосподарських угідь слід 
очікувати зростання показника частки сільського гос-
подарства аж до 15-20% в загальній структурі ВВП Ук-
раїни. При втіленні цього показника в реальність це 
забезпечить зростання загального ВВП країни. Порів-
няно з 2015 роком у 2016 році частка сільського гос-
подарства зросла на 6%. До прикладу, якщо брати ту 
ж саму переробну галузь, то тут зростання склало лише 
3%. Виходячи із структурних та динамічних змін за 
2016 рік, відзначимо зміни, які характерні для нашої 
країни. Позитивним моментом є те, що на домінуюче 
місце виходить аграрний сектор, який залишає позаду 
промисловість.  

На сьогодні сміливо можна сказати, що сільське 
господарство є активним рушієм позитивних змін в 
економіці України. У 2015 році спостерігалось падіння 
показника експорту України, натомість в 2016 році, за 
рахунок підвищення показника експорту соняшнико-
вої олії та зерна, цей показник досяг позитивних ре-
зультатів. Слід відмітити, що на величину цих показ- 
ників впливає два основні чинники: обсяг виробни- 
цтва та ціна [9, с.92-94].  

З метою виключення впливу цінового чинника та 
представлення більш об’єктивних даних, розвиток ви-
робництва сільськогосподарської продукції, доціль-
ніше провести аналіз динаміки виробництва основних 
видів сільськогосподарської продукції в натуральних 
одиницях (табл. 2). 

Таблиця 2 
Обсяг виробництва основних видів сільськогосподарської продукції в Україні за 2010-2016 роки  

[складено авторами за даними джерела 6] 
Вид продукції, тис. т 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік

Зернові та зернобобові культури 37867,1 54816,0 45307,9 62285,3 63859,3 60125,8 66088,0

Цукрові буряки 13749,2 18740,5 18438,9 10789,4 15734,1 10330,8 14011,3

Насіння соняшнику 6735,3 8614,1 8313,4 10941,2 10133,8 11181,1 13626,9

Картопля 18338,3 23780,6 22906,4 21851,5 23693,4 20839,3 21750,3

Овочі відкритого ґрунту 7723,7 9400,4 9625,4 9396,2 9637,5 9214,0 9414,5

 
Представлені дані свідчать про закономірне, хоч 

подекуди і нестабільне, збільшення виробництва зер-
нових та зернобобових культур, насіння соняшнику, 
овочів відкритого ґрунту. Подібна ситуація відслідко-
вується і стосовно виробництва продукції тваринни- 
цтва за даний період. Слід відмітити, що рівень роз- 
витку агропромислового комплексу, перш за все, ви-
значається якістю та величиною продовольства, що 
споживається населенням. В період з 2010 по 2016 рік 
споживання таких продуктів, як м’ясо та молоко зро-
стає, в той час як споживання яєць незначно падає 
(рис. 2). 

На підставі цих даних можна зробити висновки, 
що незважаючи на відносно невеликий рівень частки 
сільського господарства у виробництві ВВП, його про-
дукція користується попитом та необхідна для існу-
вання населення. Важливо відзначити, що спостеріга-
ється приріст експорту продовольства. На сучасному 
етапі проводиться так звана політика імпортозамі-
щення, за якої досить вдало стимулюється експорт та 
збільшується кількість і асортимент продукції підпри- 
ємства, що вивозиться за кордон. Розроблений на під- 
приємстві дієвий адаптаційний механізм, як складова 

механізму управління конкурентними перевагами, до-
зволить навіть несприятливі на перший погляд зовні-
шні умови використати для підприємства з певними 
вигодами. Конкурентні переваги підприємства є також 
основою забезпечення економічної безпеки, що до-
зволяє підприємству стійко функціонувати [2]. При 
розробці управлінських рішень щодо досягнення під- 
приємством конкурентних переваг слід обов’язково 
враховувати структуру галузі, до якої відноситься під-
приємство. Сiльське господарство є практично най-
бiльш конкурентною галуззю, сільськогосподарські 
виробники (малі та середні підприємства) не в змозi 
впливати на ринковi цiни (на відміну від агрохолдин- 
гів). Основними загрозами діяльності сільськогоспо-
дарського підприємства на сьогодні є: низька ефек- 
тивність державного регулювання, що призводить до 
посилення тиску великих сільськогосподарських під- 
приємств, та посилення монополістичної влади з боку 
переробних та заготівельних підприємств, погіршення 
макроекономічної ситуації негативно позначається на 
діяльності невеликих сільськогосподарських підпри- 
ємств через відсутність експортної орієнтації та низь-
кого адаптаційного потенціалу. 
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Рис. 2. Виробництво основних видів продукції тваринництва за 2010-2016 роки 

(без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО) 
 

Важливою передумовою для ефективного роз- 
витку сільськогосподарського виробництва та його  
ринку є підтримка з боку держави. Регулювання сіль-
ського господарства державою — це, насамперед, дія-
льність країни щодо впливу на всю систему аграрного 
бізнесу, який функціонує переважно на ринкових 
принципах із застосуванням основних понять еконо-
мічного регулювання, а також державних замовлень, 
квот, ліцензій тощо.  

Найсуттєвішою причиною незадовільного стану 
розвитку сільського господарства є політика, що про-
водиться державою стосовно цієї сфери. У сільсько- 
господарських підприємствах, які працюють неефек-
тивно, стан виробництва погіршується ще й тим, що 
їхні працівники, постійно шукаючи додаткові джерела 
доходу, не здатні повною мірою забезпечувати його 
перспективний розвиток. Окрім того, економічні та 
інвестиційні умови, в яких працюють українські сіль-
ськогосподарські товаровиробники, не можна порів-
няти з умовами, що створюються для фермерів у роз-
винутих країнах. Так, середня ставка по кредитах для 
сільськогосподарських товаровиробників складає у 
Франції — 6,6%, в США — 4,6, в Китаї — 5,3, а в Ук-
раїні — 18-20% [18, с. 69].  

Висновки. Основними шляхами подолання роз- 
глянутих проблем та досягнення конкурентних пере-
ваг середнього та малого бізнесу в сільському госпо-
дарстві є: проведення державою справедливої ефек- 
тивної аграрної політики, з врахуванням зарубіжного 
досвіду; горизонтальна інтеграція з такими ж підпри-
ємствами та особистими селянськими підсобними  
господарствами з метою створення переробних та збу-
тових кооперативів, що знизить рівень монополістич-
ного впливу великих підприємств та надасть можли-
вість підвищити рівень диференціації продукції, як од-
ного із джерел забезпечення конкурентних переваг; 
використання новітніх технологій забезпечить досяг-
нення конкурентних переваг за рахунок підвищення 
ефективності використання наявних ресурсів. Таким 
чином, конкурентні переваги для малого та середнього 
бізнесу в сільському господарстві повинні формува-
тися шляхом підвищення ефективності використання 
наявних обмежених ресурсів, пошуку можливості ди- 

версифікації продукції за обов’язкового ефективного 
державного регулювання. 
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ОЦІНКА Й КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ СТАЛОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Проблема сталої конкурен-

тоспроможності є відносно новою та актуальною з 
огляду хоча б на необхідність досягнення цілей сталого 
розвитку. Провідні американські вчені D. Esty і 
S. Charnovitz зазначають, що «настав час, щоб зв’язок 
сталості й конкурентоспроможності був визнаний  
і розвинутий як пріоритетне завдання політики» [1]. 
Фахівці Світового економічного форуму визначили 
сталу конкурентоспроможність як «сукупність інсти-
тутів, політики та факторів, які роблять країну про- 
дуктивною в довгостроковій перспективі, забезпечу-
ючи при цьому соціальну та екологічну сталість». На 
їхню думку, концепція сталої конкурентоспроможно-
сті (і) передбачає більший акцент, ніж концепція ста-
лого розвитку, на продуктивності як рушієві процві-
тання та довгострокового зростання, а також (іі) є 
більш широкою за традиційну конкурентоспромож-
ність, оскільки фокусується також на екологічних і со-
ціальних аспектах, які виходять за рамки простого 
економічного результату [2; 3]. Окремі аспекти сталої 
конкурентоспроможності знайшли відображення в  
публікаціях зарубіжних учених, зокрема таких, як: 
V. Andreoni, A. Miola [4], E. Doyle, M. Perez-Alaniz [5; 
6], A. Farah, A. Gуmez-Ramos [7], D. Kiseľáková зі спів-
авторами [8], M. Tvaronavičien� зі співавторами [9], 
M. Urbaniec [10], M. A. Weresa [11; 12] та ін. Разом із 
цим результати пошуку за ключовими словами 
«sustainable competitiveness» у провідних міжнародних 
агроекономічних журналах, таких як «American Journal 
of Agricultural Economics», «European Review of Agricul-
tural Economics», «Agricultural Economics» (Czech Re-
public) засвідчили, що в жодному з них не опубліко-
вано статей, що містять у назві та/або анотації вказану 
фразу й присвячені цій проблемі в аграрній сфері. За-
значене вище свідчить про актуальність, новизну й на-
уково-практичну значущість проблеми сталої конку-
рентоспроможності аграрних підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
оцінювання конкурентоспроможності аграрних під- 
приємств присвячені праці багатьох учених [13]. Ціка-
вий підхід до оцінювання конкурентоспроможності 
сільського господарства на рівні країн ЄС запропоно-
вано в роботі A. Nowak, A. Kaminska [14]. Деякі з них 
висвітлюють у своїх працях теоретичні засади конку-
рентоспроможності та її роль у розвитку підприємни-
цької діяльності [15], інші досліджують питання забез-
печення конкурентоспроможності підприємств через 
стратегічне управління людськими ресурсами [16], 
вплив конкурентних стратегій на ефективність [17], 
удосконалення методологічних засад управління кон-
курентоспроможністю підприємства в умовах кризи 
[18], формування конкурентної стратегії підприємств 
аграрного сектора на зовнішньому ринку [19], а також 
визначають пріоритети забезпечення конкурентоспро- 

можності сільського господарства України на світових 
ринках [20].  

У своїх попередніх дослідженнях ми з урахуван-
ням концепції сталого розвитку ввели в науковий обіг 
поняття «стала конкурентоспроможність аграрних під-
приємств», запропонували й апробували методику 
експрес-оцінювання сталої конкурентоспроможності 
аграрних підприємств [21]. 

Питання конкурентоспроможності аграрних під-
приємств у контексті сталого розвитку розглянуто в 
працях таких учених, як: A. Kucher [22], K. Levkov [23; 
24], O. Mitiai [25], O. Nikolyuk [26], A. Papageorgiou 
[27] та ін. Проте питання оцінювання сталої конку-
рентоспроможності аграрних підприємств та її клас- 
терного аналізу не знайшли відображення в працях  
вітчизняних учених. 

Мета статті — висвітлити результати оцінювання 
та кластерного аналізу сталої конкурентоспроможно-
сті суб’єктів агробізнесу регіонів України на прикладі 
конкретних видів продукції й усієї сукупності аграр-
них підприємств.  

Викладення основного матеріалу. Дослідження су-
часного стану й проблем формування сталої конкурен-
тоспроможності аграрних підприємств здійснювали 
поетапно. На першому етапі оцінено сталу конкурен-
тоспроможність аграрних підприємств на рівні облас-
тей України. Цю оцінку виконано на прикладі зерна 
пшениці озимої, кукурудзи на зерно та соняшника, які 
займають провідне місце в економіці аграрних підпри-
ємств України. Для прикладу, виручка від реалізації 
цих видів продукції у 2016 р. становила 172,4 млрд 
грн, що дорівнює 72,1% у структурі товарної продукції 
рослинництва, або 61,3% у структурі товарної продук-
ції сільського господарства. Зібрана площа цих трьох 
культур в аграрних підприємствах України у 2016 р. 
становила 10,7 млн га, або 64,7% від загальної площі 
ріллі. Отже, обрані для дослідження культури є репре-
зентативними й такими, що відображають загальний 
стан економіки аграрних підприємств. На цьому ж 
етапі зроблено кластерний аналіз результатів оціню-
вання конкурентоспроможності підприємств на рівні 
регіонів. На другому етапі виконано оцінку конкурен-
тоспроможності всіх аграрних підприємств України.  

У результаті оцінювання конкурентоспроможно-
сті аграрних підприємств областей України на ринку 
зерна пшениці озимої (табл. 1) з’ясовано, що для 
13 регіонів (розміщено за зростанням: Луганська, Оде-
ська, Запорізька, Чернівецька, Херсонська, Дніпро- 
петровська, Донецька, Миколаївська, Сумська, Черні-
гівська, Закарпатська, Кіровоградська та Харківська 
області) характерний низький рівень, для дев’яти регі-
онів (Житомирська, Рівненська, Тернопільська, 
Івано-Франківська, Львівська, Волинська, Черкаська, 
Полтавська та Вінницька області) — середній рівень  
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Таблиця 1 
Оцінка сталої конкурентоспроможності аграрних підприємств областей України  

на ринку зерна пшениці озимої, 2016 р. 

Області 
Індекси конкурентоспроможності

SCI 
ITC IEconC IMC IEcolC ISC 

Вінницька 1,225 1,179 1,198 1,228 1,168 1,199

Волинська 1,306 1,057 0,960 1,166 1,020 1,102

Дніпропетровська 0,821 1,025 0,949 0,818 0,974 0,917

Донецька 0,828 0,951 0,849 0,952 1,005 0,917

Житомирська 1,081 1,200 0,918 1,106 0,851 1,031

Закарпатська 1,086 0,679 0,726 0,811 1,612 0,983

Запорізька 0,764 1,018 0,869 0,796 0,922 0,874

Ів.-Франківська 1,145 0,905 0,922 1,382 0,969 1,065

Київська 1,291 1,073 1,279 1,253 1,287 1,236

Кіровоградська 0,960 0,980 0,970 0,977 1,106 0,998

Луганська 0,792 0,964 0,777 0,849 0,875 0,851

Львівська 1,352 0,785 0,979 1,160 1,177 1,090

Миколаївська  0,891 1,105 0,946 0,790 0,898 0,926

Одеська 0,870 0,978 0,848 0,775 0,866 0,867

Полтавська  1,136 1,047 1,307 1,186 1,202 1,175

Рівненська  1,221 0,910 1,092 1,206 0,758 1,037

Сумська  0,957 0,865 1,003 0,967 0,988 0,956

Тернопільська 1,223 0,948 0,857 1,293 0,888 1,041

Харківська  0,996 0,999 1,018 1,048 0,940 1,000

Херсонська 0,818 0,972 0,860 0,807 0,969 0,885

Хмельницька  1,324 1,126 1,162 1,480 0,942 1,207

Черкаська 1,270 0,974 1,187 1,224 1,205 1,172

Чернівецька 0,904 0,546 0,917 1,149 0,873 0,878

Чернігівська 0,998 0,952 0,936 1,005 0,960 0,970
 

Примітка. ITC — індекс технологічної конкурентоспроможності; IEconC — індекс економічної конкурентоспро-
можності; IMC — індекс маркетингової конкурентоспроможності; IEcolC — індекс екологічної конкурентоспроможно-
сті; ISC — індекс соціальної конкурентоспроможності. 

 

Джерело: авторські розрахунки на основі даних форми № 50-с.г. 

 
 

і для двох регіонів (Хмельницька та Київська об- 
ласті) — високий рівень сталої конкурентоспроможно-
сті. 

За результатами кластерного аналізу методом  
Варда (рис. 1) і методом k-середніх досліджувану су-
купність об’єктів можна об’єднати у два кластери з  
різним рівнем конкурентоспроможності:  

(і) до першого кластера увійшли одинадцять об-
ластей-лідерів — Вінницька, Волинська, Житомир-
ська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Пол- 
тавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, 
Черкаська (SCI коливається в діапазоні 1,031—1,236); 

(іі) до другого кластера належить чотирнадцять 
областей-аутсайдерів — Дніпропетровська, Донецька, 
Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, 
Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсон-
ська, Чернівецька, Чернігівська (SCI перебуває в діа-
пазоні 0,851—1,000). 

Для першого кластера середні значення стано-
вили: ITC — 1,234, IEconC — 1,019, IMC — 1,078, 
IEcolC — 1,244, ISC — 1,042, а для другого кластера 
відповідно: 0,899, 0,926, 0,898, 0,903 і 0,999. Результати 
дисперсійного аналізу й описової статистики сформо-
ваних кластерів дають підстави вважати їх однорід-
ними. Разом із цим, у рамках зазначених кластерів  
можна умовно виокремити по два субкластери, що мо-
жуть слугувати основою для застосування диференці-
йованого підходу до кластерної організації виробни- 

цтва конкурентоспроможного зерна пшениці озимої. 
Наприклад, один із таких субкластерів може включати 
Черкаську, Київську, Полтавську та Вінницьку обла-
сті, які, до того ж, територіально розташовані поруч. 
Варто також зазначити, що результати кластерного 
аналізу за п’ятьма індексами конкурентоспроможності 
виявилися дуже близькими до класифікації регіонів за 
інтегральним індексом сталої конкурентоспроможно-
сті, що додатково підтверджує обґрунтованість і до- 
стовірність методології її оцінювання.  

У результаті оцінювання конкурентоспроможно-
сті аграрних підприємств областей України на ринку 
зерна кукурудзи (табл. 2) виявлено більшу диференці-
ацію, ніж на ринку зерна пшениці озимої. 

Дуже низький рівень сталої конкурентоспромож-
ності характерний для аграрних підприємств шести ре-
гіонів (розміщено за зростанням: Донецька, Луган-
ська, Чернівецька, Запорізька, Одеська та Дніпропет-
ровська області); низький рівень — для підприємств 
дев’яти регіонів (Миколаївська, Харківська, Львівська, 
Волинська, Кіровоградська, Тернопільська, Чернігів-
ська, Житомирська та Херсонська області); середній 
рівень — для підприємств восьми регіонів (Закарпат-
ська, Хмельницька, Київська, Вінницька, Сумська,  
Рівненська, Черкаська та Івано-Франківська області); 
високий рівень притаманний лише для підприємств 
Полтавської області. 
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Рис. 1. Дендрограма конкурентоспроможності аграрних підприємств областей України  

на ринку зерна пшениці озимої, 2016 р. 

Джерело: побудував автор на основі власних розрахунків. 
 

Таблиця 2 
Оцінка сталої конкурентоспроможності аграрних підприємств областей України на ринку зерна кукурудзи, 2016 р. 

Області 
Індекси конкурентоспроможності

SCI 
ITC IEconC IMC IEcolC ISC 

Вінницька 1,120 1,026 1,153 0,959 1,132 1,078

Волинська  1,025 0,696 0,821 0,906 0,967 0,883

Дніпропетровська 0,608 0,682 0,853 0,717 0,979 0,768

Донецька 0,398 0,402 0,675 0,704 1,065 0,649

Житомирська 1,007 1,163 0,929 1,094 0,734 0,985

Закарпатська 1,085 0,795 0,706 1,216 1,228 1,006

Запорізька 0,550 0,628 0,772 0,778 0,839 0,713

Ів.-Франківська 1,115 1,080 1,014 1,422 0,845 1,095

Київська 1,080 0,881 1,203 1,024 1,186 1,075

Кіровоградська 0,854 0,970 0,973 0,874 1,030 0,940

Луганська 0,513 0,526 0,620 0,753 0,838 0,650

Львівська 1,129 0,498 0,791 0,921 0,942 0,856

Миколаївська  0,765 0,735 0,841 0,848 0,899 0,817

Одеська 0,672 0,704 0,802 0,745 0,857 0,756

Полтавська  1,137 1,363 1,346 1,155 1,200 1,240

Рівненська  1,069 1,027 1,087 1,612 0,621 1,083

Сумська  1,128 1,196 1,078 1,080 0,916 1,079

Тернопільська 1,031 0,927 0,863 1,140 0,808 0,954

Харківська  0,811 0,713 0,883 0,775 0,934 0,823

Херсонська 1,173 0,789 0,920 0,856 1,225 0,992

Хмельницька  1,062 0,949 1,103 1,011 1,113 1,047

Черкаська 1,056 1,126 1,196 0,996 1,084 1,092

Чернівецька 0,680 0,351 0,782 0,683 0,914 0,682

Чернігівська 1,051 0,854 0,947 1,111 0,950 0,983

Джерело: авторські розрахунки на основі даних форми № 50-с.г. 
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На основі результатів кластерного аналізу мето-
дом Варда (рис. 2) і методом k-середніх досліджувану 
сукупність об’єктів можна об’єднати в чотири клас-
тери з різним рівнем конкурентоспроможності:  

(і) до першого кластера увійшли вісім областей-
аутсайдерів — Дніпропетровська, Донецька, Запорі-
зька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Харківська та 
Чернівецька (SCI коливається в діапазоні 0,649—
0,823). Для цього кластера середні значення стано-
вили: ITC — 0,625, IEconC — 0,593, IMC — 0,779, 
IEcolC — 0,750, ISC — 0,916; 

(іі) до другого кластера належить шість областей-
лідерів — Вінницька, Київська, Полтавська, Сумська, 
Хмельницька, Черкаська (SCI коливається в діапазоні 

0,940—1,240). Для цього кластера середні значення ста-
новили: ITC — 1,097, IEconC — 1,090, IMC — 1,180, 
IEcolC — 1,038, ISC — 1,105; 

(ііі) третій кластер формують шість областей-се-
редняків — Волинська, Закарпатська, Кіровоградська, 
Львівська, Херсонська, Чернігівська (SCI перебуває в 
діапазоні 0,856—1,006). У цьому кластері середні зна-
чення становили: ITC — 1,053, IEconC — 1,767, IMC — 
0,860, IEcolC — 0,981, ISC — 1,057; 

(іv) четвертий кластер формують чотири області-
послідовники лідерів — Житомирська, Івано-Франків-
ська, Рівненська, Тернопільська (SCI перебуває в діа-
пазоні 0,954—1,095). Для цього кластера середні зна-
чення становили: ITC — 1,056, IEconC — 1,049, IMC — 
0,973, IEcolC — 1,317, ISC — 0,752. 
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Рис. 2. Дендрограма конкурентоспроможності аграрних підприємств областей України  

на ринку зерна кукурудзи, 2016 р. 

Джерело: побудував автор на основі власних розрахунків. 
 
 
Здобуті результати за F-критерієм та P-значенням 

є статистично значущими. На їх основі можна визна-
чити стратегічні пріоритети підвищення конкуренто-
спроможності для кожного кластера. 

Так, пріоритетними напрямами нарощування 
конкурентних переваг для першого кластера є першо-
чергове підвищення економічної й технологічної кон-
курентоспроможності, для другого кластера — еколо- 
гічної, для третього кластера — екологічної та марке-
тингової, а для четвертого кластера — соціальної та ма-
ркетингової конкурентоспроможності. Конкретизацію 

цих пріоритетів можна здійснити на підставі суб- 
індексів конкурентоспроможності. Наприклад, для  
четвертого кластера головним способом підвищення 
соціальної конкурентоспроможності є збільшення  
розміру витрат на оплату праці з відрахуваннями з  
розрахунку на 1 га та їхньої питомої ваги в структурі 
виробничих витрат, що можна зробити за рахунок  
зростання як працезабезпеченості, так і розміру се- 
редньомісячної оплати праці. 

На підставі результатів оцінювання конкуренто-
спроможності аграрних підприємств областей України 
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на ринку соняшника (табл. 3) регіони за SCI згрупо-
вано в такі групи: дуже низький рівень — сім регіонів 
(розміщено за зростанням: Херсонська, Запорізька, 
Івано-Франківська, Донецька, Луганська, Дніпропет-
ровська й Одеська області); низький рівень — дев’ять 
регіонів (Львівська, Кіровоградська, Рівненська, Ми- 

колаївська, Волинська, Житомирська, Чернігівська, 
Сумська й Вінницька області); середній рівень — чо-
тири регіони (Тернопільська, Київська, Закарпатська 
й Харківська області); високий рівень — чотири регі-
они (Черкаська, Чернівецька, Полтавська й Хмельни-
цька області).  

 
Таблиця 3 

Оцінка сталої конкурентоспроможності аграрних підприємств областей України на ринку соняшника, 2016 р. 

Області 
Індекси конкурентоспроможності

SCI 
ITC IEconC IMC IEcolC ISC 

Вінницька 1,052 0,963 1,107 0,739 1,093 0,991

Волинська  1,163 0,883 0,961 0,818 0,858 0,937

Дніпропетровська 0,894 0,979 0,941 -0,127 0,976 0,732 

Донецька 0,813 0,868 0,863 -0,488 1,019 0,615

Житомирська 1,074 1,178 0,957 0,841 0,755 0,961

Закарпатська 1,213 0,977 0,867 0,823 1,888 1,154 

Запорізька 0,799 0,838 0,826 -0,780 0,978 0,532 

Ів.-Франківська 0,940 0,453 0,774 -0,074 0,694 0,557 

Київська 1,162 0,827 1,187 1,372 1,197 1,149 

Кіровоградська 1,018 0,989 1,001 0,516 1,072 0,919 

Луганська 0,856 1,045 0,811 -0,133 0,890 0,694 

Львівська 1,050 1,036 0,960 0,543 0,986 0,915

Миколаївська  1,074 1,162 1,006 0,547 0,885 0,935 

Одеська 0,946 0,997 0,900 -0,011 0,864 0,739 

Полтавська  1,160 1,135 1,332 1,262 1,380 1,254 

Рівненська  1,148 0,672 0,953 1,064 0,783 0,924 

Сумська  1,051 1,067 1,050 0,758 0,964 0,978 

Тернопільська 1,097 1,001 0,865 1,263 0,835 1,012 

Харківська  1,163 1,193 1,067 1,479 0,971 1,174 

Херсонська 0,776 0,836 0,833 -0,841 0,991 0,519 

Хмельницька  1,226 1,088 1,119 2,098 0,912 1,289 

Черкаська 1,199 1,027 1,178 1,655 1,131 1,238 

Чернівецька 1,182 1,167 1,153 1,928 0,771 1,240 

Чернігівська 1,075 1,039 0,972 0,826 0,910 0,964 

Джерело: авторські розрахунки на основі даних форми № 50-с.г. 

 
У результаті виконаного кластерного аналізу ме-

тодом Варда (рис. 3) і методом k-середніх досліджу-
вану сукупність об’єктів можна об’єднати в три клас-
тери з різним рівнем конкурентоспроможності:  

(i) до першого кластера увійшли сім областей- 
аутсайдерів — Дніпропетровська, Донецька, Запорі-
зька, Івано-Франківська, Луганська, Одеська, Херсон-
ська (SCI перебуває в діапазоні 0,519—0,739). Перелік 
регіонів цього кластера повністю співпав із групою, 
що характеризується дуже низьким рівнем сталої кон-
курентоспроможності. Середні значення індексів  
конкурентоспроможності в цьому кластері становили: 
ITC — 0,861, IEconC — 0,859, IMC — 0,850, IEcolC —  
-0,351, ISC — 0,916; 

(ii) до другого кластера належить сім областей-лі-
дерів — Київська, Полтавська, Тернопільська, Харків-
ська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька (SCI пе-
ребуває в діапазоні 1,012—1,289). Сюди потрапили всі 
області (крім Закарпатської), що належать до груп із 
високим і середнім рівнями сталої конкурентоспро- 
можності. У цьому кластері середні значення індексів 
конкурентоспроможності були найбільшими й стано-
вили: ITC — 1,170, IEconC — 1,063, IMC — 1,129, 
IEcolC — 1,580, ISC — 1,028; 

(iii) третій кластер формують десять областей-се-
редняків — Вінницька, Волинська, Житомирська, За- 

карпатська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, 
Рівненська, Сумська та Чернігівська (SCI перебуває в 
діапазоні 0,915—1,154). Сюди потрапили всі регіони, 
що належать до групи із низьким рівнем сталої конку-
рентоспроможності, а також Закарпатська область. У 
цьому кластері середні значення індексів конкуренто-
спроможності становили: ITC — 1,092, IEconC — 0,997, 
IMC — 0,983, IEcolC — 0,748, ISC — 1,019. 

Для першого й третього кластерів першочерговим 
стратегічним пріоритетом має стати підвищення еко-
логічної конкурентоспроможності шляхом поліп-
шення балансу гумусу в ґрунті та/або приведення ча-
стки соняшника в структурі посівних площ до норма-
тивного рівня, а для другого кластера — поліпшення 
соціальної конкурентоспроможності передусім через 
нарощування частки витрат на оплату праці з відраху-
ваннями в структурі виробної собівартості, які є їхніми 
слабкими сторонами.  

На основі результатів дисперсійного аналізу й 
описової статистики сформованих кластерів можна 
зробити висновок про їхню однорідність і статистичну 
значущість здобутих результатів. Результати викона-
ного кластерного аналізу за двома методами вияви-
лися доволі близькими, що свідчить про їхню високу 
точність і достовірність.  
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Рис. 3. Дендрограма конкурентоспроможності аграрних підприємств областей України  

на ринку соняшника, 2016 р. 

Джерело: побудував автор на основі власних розрахунків. 
 
Тепер розглянемо результати оцінювання сталої 

конкурентоспроможності всіх аграрних підприємств 
України, які, на скільки нам відомо, здобуто вперше. 
Аналізуючи розподіл цих підприємств за рівнем сталої 
конкурентоспроможності (табл. 4), передусім потріб-
но наголосити на істотній диференціації суб’єктів  
господарювання, особливо в розрізі конкретних її ви- 

дів. Разом із цим, кількість і питома вага підприємств 
із дуже високим рівнем конкурентоспроможності ви-
явилася значно меншою за аналогічні показники аг-
рарних підприємств із дуже низьким її рівнем, що, зо-
крема свідчить про домінування неконкурентоспро- 
можних суб’єктів господарювання.  

 
Таблиця 4 

Розподіл аграрних підприємств України за рівнем сталої конкурентоспроможності, 2016 р. 

Індекси кон-
курентоспро-
можності 

Дуже низький 
(до 0,500) 

Низький 
(0,501—1,000) 

Середній 
(1,001—1,500) 

Високий 
(1,501—2,000) 

Дуже високий 
(понад 2,000) 

кільтість 
підпри-
ємств 

% 
кільтість 
підпри-
ємств 

% 
кільтість 
підпри-
ємств 

% 
кільтість 
підпри-
ємств 

% 
кільтість 
підпри-
ємств 

% 

ITC 627 11,2 3171 56,7 1495 26,7 254 4,5 50 0,9

IEconC 1032 18,4 2472 44,2 1318 23,6 471 8,4 304 5,4

IMC 741 13,2 2857 51,1 1620 28,9 316 5,7 63 1,1

IEcolC 290 5,2 3820 68,2 1338 23,9 123 2,2 26 0,5

ISC 1258 22,5 2356 42,1 1243 22,2 468 8,3 272 4,9

SCI 231 4,1 3541 63,3 1613 28,8 192 3,4 20 0,4

Джерело: авторські розрахунки на основі даних форми № 50-с.г. 

 
Аналізуючи технологічну конкурентоспромож-

ність, робимо висновок про те, що 67,9% аграрних під-
приємств були неконкурентоспроможними за цим 

критерієм, решта мали конкурентні переваги, з яких 
4,5% досягли високого та 0,9% дуже високого рівня 
конкурентоспроможності. Найбільше підприємств до- 
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сягли дуже високого рівня конкурентоспроможності за 
економічним (5,4%) і соціальним (4,9%) критеріями, а 
найменше — за екологічним критерієм (0,5%). Поруч 
із цим, за соціальним та економічним критеріями ба-
гато підприємств мали дуже низький рівень конкурен-
тоспроможності. Дуже високого рівня сталої конку-
рентоспроможності досягли лише 0,4% аграрних під- 
приємств, високого — 3,4%, середнього — 28,8%, ре-
шта (67,4%) були не конкурентоспроможними. Отже, 
виявлена істотна диференціація може свідчить про на- 

явність резервів підвищення конкурентоспроможності 
підприємств.  

Результати групування аграрних підприємств Ук-
раїни за інтегральним індексом сталої конкуренто-
спроможності (табл. 5) показали, що в групі підпри-
ємств-лідерів його середнє значення становило 2,272, 
тобто в цілому їхні показники були у 2,3 раза кращими 
за середній по сукупності рівень, а в групі аутсайде-
рів — на 56,0% гіршими. Це пов’язано передусім з еко-
номічною конкурентоспроможністю, якій притаман-
ний найбільший розмах варіації. 

 
Таблиця 5 

Групування аграрних підприємств України за інтегральним індексом сталої  
конкурентоспроможності, 2016 р., коеф. 

Індекси й субіндекси  
конкурентоспроможності 

Групи підприємств за рівнем конкурентоспроможності

І ІІ ІІІ IV V

Неконкурентоспроможні Конкурентоспроможні

Дуже  
низький 

Низький Середній Високий 
Дуже 

високий

Інтегральний індекс сталої конкурентоспро-
можності (SCI) 

0,440 0,769 1,179 1,653 2,272 

індекси конкурентоспроможності:  
технологічної (ITC) 0,447 0,752 1,151 1,482 1,808 

субіндекси за:  
урожайністю 0,390 0,716 1,146 1,558 1,577 

виробничими витратами на 1 га 0,503 0,788 1,155 1,405 2,038 

економічної (IEconC) 0,319 0,760 1,302 2,279 3,079 

товарною продукцією на 1 га 0,324 0,729 1,266 1,899 2,641 

чистою продукцією на 1 га 0,190 0,685 1,295 2,113 3,339 

окупністю витрат  0,845 1,036 1,111 1,261 1,440 

покриттям виробничих витрат доходом 0,766 1,042 1,155 1,419 1,668 

прибутком на 1 га 0,100 0,694 1,372 2,462 3,881 

маржинальним доходом на 1 га 0,076 0,691 1,381 2,382 4,017 

експертною грошовою оцінкою 1 га землі 0,191 0,712 1,310 2,140 3,244 

умовною нормативною грошовою оцін-
кою 1 га землі 0,063 0,491 1,523 4,554 4,400 

маркетингової (IMC) 0,396 0,763 1,190 1,507 2,239 

відносною часткою ринку 0,353 0,763 1,237 1,748 2,963 

конкурентоспроможністю на ринку оре-
нди земель 0,438 0,762 1,143 1,266 1,514 

екологічної (IEcolC) 0,599 0,785 1,041 1,399 1,392 

балансом гумусу -0,717 0,157 1,399 2,799 2,901 

викидами парникових газів від спалю-
вання пального 1,358 1,239 1,065 1,094 0,821 

коефіцієнтом дотримання структури посі-
вних площ 0,690 0,677 0,687 0,743 0,795 

коефіцієнтом ерозійної небезпеки 1,066 1,066 1,013 0,960 1,052 

соціальної (ISC) 0,441 0,784 1,214 1,597 2,842 

працезабезпеченістю 0,481 0,842 1,392 1,901 3,630 

витратами на оплату праці на 1 га 0,223 0,612 1,298 2,034 4,384 

часткою витрат на оплату праці в структурі 
виробничих витрат 0,565 0,903 1,148 1,320 2,159 

оплатою праці 1 працівника 0,493 0,779 1,018 1,132 1,194 

Джерело: авторські розрахунки на основі даних форми № 50-с.г. 

 
 
Середнє значення IEconC у п’ятій групі підпри-

ємств (3,079) у 9,7 раза перевищувало аналогічний по-
казник першої групи, тобто лідери досягнули на кілька 
порядків кращих економічних результатів, ніж аутсай- 

дери. Подібна диференціація характерна для соціаль- 
ної конкурентоспроможності, яка в п’ятій групі підп-
риємств у 6,4 раза була вищою, ніж у першій. Дещо 
менші відмінності виявлено в маркетинговій конку- 
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рентоспроможності, яка в групі лідерів була в 5,4 раза 
більшою, ніж у групі аутсайдерів. Технологічна конку- 
рентоспроможність у групі лідерів була в чотири рази 
вищою, ніж в аутсайдерів. Найменші відмінності між 
діаметрально протилежними групами підприємств ви-
явлено в екологічній конкурентоспроможності, зна-
чення якої відрізнялося лише в 2,3 раза. 

Характеризуючи динаміку зміни індексів конку-
рентоспроможності в розрізі сформованих груп, зазна-
чимо, що всі вони закономірно зростали з групи до 
групи (за виключенням екологічної конкурентоспро-
можності, яка у п’ятій групі виявилася трішки ниж-
чою, ніж у четвертій). 

Аналогічний висновок можна зробити щодо ди-
наміки змін субіндексів конкурентоспроможності, які, 
як і слід було очікувати, закономірно зростали. Виня-
тком були окремі субіндекси, що характеризують еко-
логічну конкурентоспроможність. Судячи із субінде-

ксу конкурентоспроможності за балансом гумусу, під-
приємства першої групи використовували землю не-
раціонально. Разом із цим, підприємства всіх груп не-
дотримувалися рекомендованої структури посівних 
площ. Цікавим також є те, що найбільші викиди пар-
никових газів від спалювання пального характерні для 
найбільш конкурентоспроможних підприємства, що, 
напевно, пов’язано з високим рівнем інтенсивності 
виробництва. Про це свідчать субіндекси конкуренто-
спроможності за виробничими витратами на 1 га й 
урожайністю. Таким чином, одним із першочергових 
напрямів підвищення сталої конкурентоспроможності 
для всіх груп аграрних підприємств слід вважати істо-
тне поліпшення її екологічного компонента.  

Цікавими й показовими виявилися результати 
дослідження середніх значень абсолютних показників 
у конкурентоспроможних і неконкурентоспроможних 
підприємствах (табл. 6). 

 
Таблиця 6 

Середні показники конкурентоспроможності аграрних підприємств України з різним рівнем SCI, 2016 р. 

Показники 
Неконкуренто-
спроможні 

Конкуренто-
спроможні 

У т. ч. 
ТОП-100 

У 
середньому 

Кількість підприємств 3772 1825 100 5597 

Інтегральний індекс сталої конкурентоспро-
можності (SCI) 

0,749 1,241 1,876 1,000 

Показники технологічної конкурентоспроможності 

  урожайність, ц ум. зерн. од./га 36,1 62,8 89,6 48,2 

виробничі витрати на 1 га, грн 9640 14871 18224 11100 

Показники економічної конкурентоспроможності 

товарна продукція на 1 га, грн 11566 21729 31786 16089 

чиста продукція на 1 га, грн 5463 11297 18351 8052 

окупність витрат, коеф. 1,358 1,433 1,623 1,402 

покриття виробничих витрат доходом, 
коеф. 

1,201 1,362 1,687 1,293 

прибуток на 1 га, грн 3050 6570 12204 4617 

маржинальний дохід на 1 га, грн 3740 9108 17047 6129 

експертна грошова оцінка 1 га землі, грн 143927 288952 497626 208495 

умовна нормативна грошова оцінка 1 га зе-
млі, грн 

23150 93247 295922 49785 

Показники маркетингової конкурентоспроможності 

відносна частка ринку, коеф. 0,748 1,314 1,979 1,000 

конкурентоспроможність на ринку оренди 
земель, грн/га 

1311 2186 2876 1701 

Показники екологічної конкурентоспроможності 

баланс гумусу, т/га 0,155 1,239 2,701 0,653 

викиди парникових газів від спалювання 
пального, кг/га 

212,0 264,1 252,8 229,4 

коефіцієнт дотримання структури посівних 
площ, коеф. 

1,914 1,487 1,517 1,609 

коефіцієнт ерозійної небезпеки, коеф. 0,593 0,628 0,665 0,618 

Показники соціальної конкурентоспроможності 

працезабезпеченість, осіб/1000 га 16,7 27,8 32,0 21,7 

витрати на оплату праці на 1 га 605 1380 2046 950 

частка витрат на оплату праці в структурі 
виробничих витрат 

5,9 8,2 10,3 7,2 

оплата праці 1 працівника 3015 4137 5331 3656 

Джерело: авторські розрахунки на основі даних форми № 50-с.г. 
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Результати дослідження показали, що в групі 
конкурентоспроможних підприємств середні значення 
індексів конкурентоспроможності становили: ITC — 
1,193, IEconC — 1,424, IMC — 1,235, IEcolC — 1,082, 
ISC — 1,272, що, відповідно, в 1,6 раза, 1,9, 1,7, 1,4,  
і 1,7 раза більше, ніж у групі неконкурентоспромож- 
них суб’єктів господарювання. Середнє значення SCI 
у групі конкурентоспроможних перевищувало анало- 
гічний показник неконкурентоспроможних підпри-
ємств на 65,7%. Ще більші відмінності спостеріга-
ються, якщо взяти до уваги показники ТОП-100 ліде-
рів аграрного ринку України, які в цілому працювали 
на 87,6% краще за середній по сукупності рівень й у 
2,5 раза краще за неконкурентоспроможних підпри-
ємств.  

Результати аналізу показників технологічної кон-
курентоспроможності свідчать, що середня врожай-
ність у групі конкурентоспроможних підприємств ста-
новила 62,8 ц ум. зерн. од./га, що на 74,0% більше, ніж 
у групі неконкурентоспроможних. Це сприяло значно 
вищій продуктивності та прибутковості використання 
земель і, як результат, — їхньої грошової оцінки. Кон-
курентоспроможні підприємства мали на порядок 
кращі конкурентні позиції на аграрному ринку, про 
що свідчить відносна частка ринку, а також на ринку 
оренди земель, оскільки виплачували на 66,7% вищу 
орендну плату, порівняно з неконкурентоспромож-
ними.  

В екологічному аспекті конкурентоспроможні 
підприємства позитивно вирізнялися додатнім балан-
сом гумусу, але програвали за викидами парникових 
газів від спалювання пального, дещо більше порушу-
вали рекомендовану структуру посівних площ і, як ре-
зультат, мали вищий коефіцієнт ерозійної небезпеки, 
ніж неконкурентоспроможні аграрні підприємства. 
Разом із цим, за соціальним критерієм конкуренто-
спроможні підприємства істотно вигравали, оскільки 
забезпечували робочими місцями з розрахунку на 
1000 га угідь на 66,5% більше, витрачали на оплату 
праці з відрахуваннями на 1 га у 2,3 раза більше, ніж 
неконкурентоспроможні суб’єкти. Крім того, перші 
були більш конкурентоспроможні на ринку аграрної 
праці, оскільки виплачували на 37,2% вищу заробітну 
плату, ніж другі.  

Висновки. У результаті дослідження вперше здій-
снено оцінку й кластерний аналіз сталої конкуренто-
спроможності аграрних підприємств регіонів України 
на прикладі конкретних видів продукції. Апробація ав-
торської методології оцінювання дала змогу виявити 
істотну диференціацію в досягнутому рівні сталої кон-
курентоспроможності аграрних підприємств на сучас-
ному етапі й проаналізувати базові причини, що фор-
мують ці відмінності на основних сегментах аграрного 
ринку. Визначено ключові фактори успіху й першоче-
ргові пріоритети підвищення конкурентоспроможно-
сті на кожному із досліджуваних сегментів ринку. Од-
ним із таких можна визнати раціональне викорис-
тання земель, що особливо актуально для аграрних 
підприємств, які спеціалізуються на виробництві со-
няшника. Результати оцінювання сталої конкуренто-
спроможності аграрних підприємств можуть бути ви-
користані на мікрорівні менеджерами під час прий-
няття управлінських рішень і на макро- та мезорівні 
фахівцями органів державного та регіонального управ-
ління під час прийняття рішень про розподіл і надання 
державної фінансової підтримки. Одним із критеріїв 

виділення такої підтримки може бути обов’язкова 
умова досягнення екологічної та соціальної конкурен-
тоспроможності, можливі й інші варіанти формулю-
вання вимог і критеріїв. Здійснено кластерний аналіз, 
результати якого можуть бути застосовані для клас- 
терної організації конкурентоспроможного виробниц-
тва й обґрунтування зональної й регіональної спеціа-
лізації та його концентрації. Перспективи дальших до-
сліджень у цьому контексті вбачаємо у виявленні ре-
зервів підвищення сталої конкурентоспроможності аг-
рарних підприємств.  
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СУТНІСТЬ ТА ПРОЦЕДУРА ПЛАНУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ  
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ  

В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Оскі-

льки персонал має безпосередній вплив на всі аспекти 
життєдіяльності підприємства, то кадрова безпека є 
однією із найважливіших складових економічної без-
пеки підприємства. Саме тому, кадрова безпека у на- 
укових колах розуміється, в першу чергу, в контексті 
запобігання негативним впливам на економічну без-
пеку підприємства за рахунок ризиків і загроз, пов’я-
заних із персоналом, його інтелектуальним потенціа-
лом і трудовими відносинами у цілому [1]. Варто за-
уважувати, що існуючі проблеми формування та забез-
печення достатнього рівня кадрової безпеки обумов-
лені недостатнім рівнем впровадження сучасних ін-
струментів автоматизації та оптимізації бізнес-проце-
сів управління персоналом для досягнення ефектив-
ності цього аспекту діяльності вітчизняного підприєм-
ства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре- 
тичні й методологічні підходи щодо визначення суті 
поняття кадрової безпеки та вирішення проблеми  
формування та забезпечення кадрової безпеки, у тому 
числі з використанням сучасного інструментарію біз-
нес-проектування, розглядалось у роботах вітчизняних 
і зарубіжних науковців, серед яких: А. Алавердов,  
С. Бортнік [3], Т. Бушман [12, 13], Л. Єгорова [4],  
З. Живко, А. Кібанов [11], А. Кірієнко, О. Кириченко 
[1], Ж. Костюк, І. Кузнєцова [5], О. Лащенко, А. Ма-
ренич [7], Н. Мехеда [7], Ю. Поскрипко [6], С. Пуч-
кова [5], В. Сідак [1], А. Семенченко, П. Фроло- 
ва [4], О. Фролова [4], Ю. Чаплигіна [2], І. Чумарін, 
Н. Швець, А. Мельников, А. Шевченко та ін. [8-16]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на існуючі розробки та досяг-
нення вітчизняних і закордонних науковців та дослід-
ників у питаннях забезпечення кадрової безпеки, не 
вирішеними залишаються проблеми своєчасного 
впровадження сучасного інструментарію автоматиза-
ції, бізнес-проектування і моделювання бізнес-проце-
сів управління персоналом для її забезпечення та по-
кращення. 

Саме тому, потрібно зазначити сутність та особ-
ливості бізнес-процесів управління персоналом під- 
приємства, розглянути існуючі методи удосконалення 
цих бізнес-процесів, а також обрати відповідний ін-
струментарій автоматизації, бізнес-проектування і мо-
делювання бізнес-процесів. 

В умовах стрімких змін у зовнішньому та внут- 
рішньому середовищі вітчизняного підприємства не-
достатня розробленість питань формування оптималь- 

ної для його специфічних умов господарювання стра-
тегії забезпечення кадрової безпеки ставить перед на-
уковцями завдання визначити «вузькі місця» в існу- 
ючій системі бізнес-процесів управління персоналом 
на підставі планування, проектування та моделювання 
цих бізнес-процесів. Існуючі зараз системи забезпе-
чення кадрової безпеки вітчизняних підприємств ви-
магають постійного пошуку нових інструментів і ме-
тодів вдосконалення та оптимізації бізнес-процесів 
управління персоналом для досягнення ефективності 
цього аспекту діяльності, а також забезпечення узго-
дженості стратегій розвитку та кадрової безпеки під- 
приємства. 

Метою дослідження є з’ясування суті кадрової 
безпеки підприємства та визначення особливостей 
планування, проектування та моделювання бізнес-
процесів управління персоналом для її забезпечення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Біль-
шість вітчизняних науковців, серед яких: А. Алавер-
дов, З. Живко, Ю. Чаплигіна [2] розглядають поняття 
кадрової безпеки з позицій ймовірності постійних за-
гроз підприємству з боку його персоналу, а щоб  
уникнути такої загрози, на їх погляд, необхідно уз- 
годжувати цілі працівників та підприємства на основі 
виявлення взаємовигідних пріоритетних задач у на-
прямку досягнення кінцевих результатів сумісної  
діяльності [2, с. 102-104]. Інша українська вчена  
С. Бортнік розглядає персонал підприємства як «го- 
ловний стратегічний ресурс, пріоритетний об’єкт ін- 
вестування та безпеки підприємства й джерело його 
економічного розвитку» та пропонує розуміти кадрову 
безпеку як «стан захищеності підприємства від кадро-
вих ризиків, а також здатність протистояти внутрішнім 
і зовнішнім впливам і загрозам пов’язаним з персона-
лом та трудовими відносинами загалом, механізмом 
забезпечення якого є ефективна кадрова політика уп-
равління персоналом, спрямована на формування, 
збереження, використання, зміцнення й розвиток пе-
рсоналу з урахуванням стратегії розвитку підприємс-
тва» [3, с. 331—339]. 

З інших позицій, а саме в контексті врахування 
ризиків, трактують суть системи кадрової безпеки за-
кордонні науковці Л. Єгорова, П. Фролова, О. Фро-
лова, котрі під цією системою розуміють «комплекс 
заходів у сфері управління персоналом, що спрямовані 
на мінімізацію ризиків нанесення шкоди організації з 
боку персоналу й безпосередньо самому персоналу» [4, 
с. 145]. 
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Таке визначення спирається на дані дослідження 
аналітиків інформаційного порталу «Content Security» 
про наявні у світі внутрішніх та зовнішніх ризиків та 
загроз, які розподіляються таким чином: розголошен-
ня (зайва балакучість працівників) — 32%; несанкціо-
нований доступ шляхом підкупу і схилення до спів-
праці з боку конкурентів і злочинних угрупувань — 24; 
відсутність у компанії належного нагляду і жорстких 
умов забезпечення конфіденційності інформації — 14; 
традиційний обмін виробничим досвідом — 12; без- 
контрольне використання інформаційних систем — 10; 
наявність передумов виникнення серед персоналу 
конфліктних ситуацій, пов’язаних з відсутністю висо-
кої трудової дисципліни, психологічною несумісністю, 
випадковим підбором кадрів, слабкою роботою кадрів 
зі згуртування колективу — 8%. Як видно, тут прева-
лює людський фактор, що змушує серйозно замисли-
тися над ретельністю підбору персоналу в компанію. 
За даними дослідження фахівців іншої міжнародної 
компанії «Ernast & Young», яка надає професійні  
аудиторські, консультаційні, податкові та юридичні 
послуги, рівень зафіксованого в Україні корпоратив-
ного шахрайства трохи вищий за середній у розвине-
них країнах (13%), але кращий за показник країн, що 
розвиваються (20%) [5]. 

Відповідно до вказаних видів загроз фахівці [5] 
визначають такі основні методи забезпечення кадрової 
безпеки підприємства:  

— створення сприятливого матеріально-мотива-
ційного поля для співробітників організації, що не 
спонукатиме їх до переходу до організацій-конкурен-
тів з більш привабливими умовами оплати праці. Саме 
справедлива оплата праці працівників — основна до-
мінанта формування лояльності;  

− організація прозорої системи атестації персо-
налу, пов'язуючи її з діючою системою оплати праці. 
При атестації персоналу з точки зору кадрової безпеки 
слід приділити увагу таким питанням: уміння праців-
ників у сфері забезпечення безпеки на робочому місці, 
зміни в анкетних даних працівника, відповідність  
рівня життя заробітній платі тощо;  

− розробка чітких правил роботи із секретною ін-
формацією і документами. Дані правила роботи по-
винні бути доведені до відома усіх працівників, які ма-
ють доступ до подібного роду інформації. Передба-
чення юридичних та дисциплінарних зобов’язань і від-
повідальності щодо роботи з окремою категорією ін-
формації; 

− проведення заходів з перевірки персоналу на 
етапі прийому на роботу, здійснення періодичного 
внутрішнього і зовнішнього аудиту діяльності персо-
налу та дотримання низки вимог у випадку звільнення 
персоналу. Якісна перевірка кандидатів, правильне 
формулювання питань анкет і тестів під час прийому 
на роботу знизить ймовірність зловживань зі сторони 
останніх;  

− формування «гарячої лінії» проти шахрайства 
дозволить збирати інформацію про факти правопору-
шень співробітників компанії як від їх колег, так і від 
клієнтів. Це відкритий ресурс, абсолютно конфіден-
ційний і нейтральний [5, с. 130-131]. 

Вибір цих методів забезпечення кадрової безпеки 
підприємства обумовлено тим, що кадрова безпека 
має складну структуру (рис. 1), основними складо-
вими елементами якої є: безпека життєдіяльності, со-
ціально — мотиваційна безпека, професійна безпека, 
антиконфліктна (психологічна) безпека [6, с. 118—120; 
7, с. 40].   

 
Рис. 1. Структура кадрової безпеки підприємства [7, с. 40] 

 
Майже тотожній підхід щодо забезпечення кадро-

вої безпеки спостерігаємо в інших наукових працях 
[12—14], в яких забезпечення кадрової безпеки пред-
ставлено в контексті (в процесі) «планування персо-
налу, відбору та найму персоналу, оцінки персоналу, 
розвитку персоналу, мотивації персоналу, контролю 

персоналу та вивільнення персоналу» [12, с. 27]. Отже, 
згідно прийнятого підходу більшості вчених [8—11 та 
ін.] забезпечення кадрової безпеки має на увазі «про-
цес запобігання ризиків і загроз, пов'язаних з персо-
налом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими 
відносинами в цілому, вирішено бізнес-процес «забез- 



ЛАТИШЕВА О. В., ПІДГОРА Є. О., БОХОНОК Л. М. 
 

 

 
 

62 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

печення кадрової безпеки» розглянути в розрізі ос- 
новних напрямів управління персоналом» [12, с. 27]. 

З врахуванням означених елементів (рис. 1) для 
визначення недоліків в функціонуванні бізнес-проце- 
сів управління персоналом на підставі здійснення про-
цедури планування, проектування та моделювання 
цих бізнес-процесів на усіх рівнях організації пропо-
нується на першому етапі використовувати бізнес-мо-

дель платформи «Bizagi», яка здатна наочно демон-
струвати бізнес-процеси, що протікають в організації 
та дозволяє виконувати їх аналіз і приймати рішення 
про їх оптимізацію [17]. 

Так, результати виявлення недоліків в функціо-
нуванні бізнес-процесів управління персоналом для 
забезпечення кадрової безпеки підприємства можливо 
отримати завдяки моделюванню бізнес-процесів уп-
равління персоналом (рис. 2 - рис. 5).  

 
 

Рис. 2. Результат моделювання бізнес-процесів управління персоналом для забезпечення  
кадрової безпеки підприємства (загальна схема) 

Джерело: авторська розробка з використанням сучасного програмного забезпечення автоматизації бізнес-процесів 
компанії «Bizagi» [17]. 

  
Рис. 3. Результат моделювання бізнес-процесів управління персоналом для забезпечення  

кадрової безпеки підприємства (фрагмент 1) 

Джерело: авторська розробка з використанням сучасного програмного забезпечення автоматизації бізнес-процесів 
компанії «Bizagi» [17].  
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Рис. 4. Результат моделювання бізнес-процесів управління персоналом для забезпечення  

кадрової безпеки підприємства (фрагмент 2 — кадрова безпека) 

Джерело: авторська розробка з використанням сучасного програмного забезпечення автоматизації бізнес-процесів 
компанії «Bizagi» [17]  

 

Так, входами наведеного бізнес-процесу (рис. 2 - 
рис. 3) є потреба в наймі працівника, що відповідає 
вимогам кадрової безпеки підприємства, яка поступає 
в управління по роботі з персоналом. 

Після отриманого замовлення щодо потреби в 
наймі працівника далі відповідальний спеціаліст по 
кадрам готовить інформацію про відкриті вакансії, 
при цьому необхідність заміщення вакансій узгоджу-
ється з директором підприємства. Після прийняття рі-
шення про необхідність заміщення вакансії здійсню-
ється розробка вимог, які пред'являються до кандидата 
на вакансію, у тому числі з точки зору кадрової без-
пеки (відповідності кандидата). На основі заявки спе-
ціалісти кадрової служби визначають найбільш ефек-
тивні шляхи пошуку кандидатів. Пошук може здійс-
нюватися як за рахунок внутрішніх ресурсів підприєм- 

ства, так і за рахунок зовнішніх (рис. 3 - рис. 4). Ви-
ходами бізнес-процесу (рис. 5) є прийняття на роботу 
кандидата на заміщення вакантної посади, який задо-
вольняє підприємство не тільки з точки зору профе-
сійних якостей, але й з точки зори кадрової безпеки. 
Суб'єктами кадрової безпеки (рис. 5) є служба управ-
ління персоналом, співробітники служби безпеки і лі-
нійний менеджмент основних структурних підрозділів 
підприємства. 

Для забезпечення високого рівня кадрової без-
пеки фахівці зазвичай пропонують [6; 12-14] налаго-
дити комплексну роботу щодо управління персона-
лом, яку повинні виконуватися всі суб'єкти, що забез-
печують кадрову безпеку організації, при цьому її не 
зайве розділити на три етапи, а саме: 
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1. Ретельна перевірка кандидата і прийом його в 
організацію. Перевірка повинна відбуватися на рівні 
спеціалістів служби безпеки підприємства, на рівні ме-
неджера по роботі з персоналом шляхом співбесіди з 
претендентом, аналізу анкетних даних, психологічних 
тестів. У питанні забезпечення кадрової безпеки не 
слід робити акцент тільки на діяльність служби без- 
пеки або відділу кадрів, тільки взаємопов'язана робота 
співробітників цих служб, а також менеджменту від-
повідних підрозділів забезпечить досить високий рі-
вень захищеності від загроз, що виходять від персо-

налу. Проблема в процесі збору інформації про кан-
дидата — це відсутність чітких регламентів взаємодії 
між службою економічної безпеки і кадровим підроз-
ділом. Взаємодія цих служб має здійснюватися в такий 
спосіб. Кадрова служба збирає якомога більше інфор-
мації про кандидата — вони стають базою для подаль-
шої перевірки в службі економічної безпеки. Одно- 
часно менеджер лінійного підрозділу перевіряє його 
професійні якості і переконується в компетентності 
здобувача. Служба безпеки організації проводить пе-
ревірку інформації про кандидата [6; 12-14]. 

 
 

 
Рис. 5. Результат моделювання бізнес-процесів управління персоналом для забезпечення  

кадрової безпеки підприємства (фрагмент 3 — кадрова безпека) 

Джерело: авторська розробка з використанням сучасного програмного забезпечення автоматизації бізнес-процесів 
компанії «Bizagi» [17]  

 
2. Контроль співробітника на етапі його профе-

сійного функціонування. На цьому етапі провідну 
роль щодо забезпечення кадрової безпеки повинні 
займати лінійні керівники, які здатні здійснювати  

контроль за зміною поведінки співробітників. Відсут-

ність інформації про стан колективу не дозволить за- 
безпечити прийнятний рівень кадрової безпеки. Отри-
мати цю інформацію можна від членів колективу, які 
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знаходяться в безпосередній взаємодії з співробітни-

ком, який цікавий організації з точки зору кадрової 
безпеки. Функції служби безпеки на даному етапі зво- 

дяться до роботи з інформаторами, виявлення фактів 
деструктивної поведінки співробітників. Кадрова  
служба в свою чергу реалізує програми формування 

лояльності до організації, зміцнення мотивації [6; 12-
14]. 

3. Забезпечення безпеки на етапі звільнення спів-

робітника. При отриманні інформації про те, що спів-
робітник збирається звільнитися необхідно: 

— з'ясувати справжні причини звільнення; 

— з'ясувати місце можливої майбутньої роботи; 
— виявити мотивацію співробітника, його лояль-

ність до даної організації; 
— з'ясувати обсяг відомої співробітнику інформа-

ції; 

— встановити ймовірність розголошення конфі-
денційної інформації та вжити заходи до їх мінімізації; 

— здійснювати контроль здачі співробітником, що 

звільняється, всіх конфіденційних матеріалів; 
— провести інструктажу щодо нерозголошення 

конфіденційної інформації [6; 12-14]. 

Таким чином, забезпечення кадрової безпеки — 
один з найважливіших процесів сучасної організації. 

Рівень безпеки підприємства залежить від того, наскі-
льки ефективно його керівництво і фахівці зможуть 
уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі на- 

слідки окремих негативних складових зовнішнього  
і внутрішнього середовища. Головними цілями є: за-
безпечення розвитку організації, запобігання загрозам 

безпеки, захист інтересів організації від протиправних 
дій з боку співробітників, недопущення розкрадання 
фінансових і матеріально-технічних засобів, знищення 

майна і цінностей, розголошення, втрати, витоку, пе-
рекручування і знищення службової інформації, пору-

шення роботи технічних засобів. 
Варто констатувати, що зараз процес моделю-

вання бізнес-процесів управління персоналом для за-

безпечення кадрової безпеки підприємства фахівці [12, 
с. 27] пропонують реалізовувати в рамках різних мето-
дик та інструментів, зокрема: BPwin (All Fusion Process 

Modeler), який дозволяє описати всі необхідні процеси 
з точністю, достатньою для однозначного моделю-

вання діяльності системи [18; 19], з використанням 
стандарту IDEF0, головними елементами якого є:  
вхідна інформація, вихідна інформація, учасники та 

ресурси процесу, інструменти управління (правила, 
процедури, стратегії, стандарти) [12, с. 27].  

Обрання нами для моделювання саме платформи 

«Bizagi» обумовлено можливістю її застосування для 
швидкої діагностики стану забезпечення кадрової без-
пеки, можливістю її вільного доступу і легального без-

коштовного застосування, а також простотою побу-
дови бізнес-моделі, яка здатна наочно демонструвати 

бізнес-процеси, що протікають в організації та дозво-
ляє виконувати їх аналіз і швидко приймати рішення 
про їх оптимізацію. Варто пояснити, що Modeler  

платформи «Bizagi» — це «дизайнер бізнес-процесу, де 
моделюється послідовність дій і подій. Важливо розу-
міти, що створений в Modeler бізнес-процес — це 

тільки картинка, графічне відображення модельова-
ного процесу, але ще не сам автоматизований алго-
ритм дій. Безпосередньо самі відповідальні за бізнес-

процес, ролі і бізнес-правила призначаються на на- 

ступному етапі програмування і не залежать від того, 

який дизайн був змодельований на цьому етапі. Ди-
зайн бізнес-процесу дозволяє узгодити схему роботи з 

користувачами, потім можна використовувати один з 
трьох способів моделювання бізнес-процесу: 

1) New Process — створити свій новий бізнес-про-

цес; 
2) Import Process — імпортувати бізнес-процес; 
3) Process Xchange — вибрати готову модель з бази 

бізнес-процесів, запропонованої компанією Bizagi. 
Вибравши шаблон, можна доопрацювати його під ре-
алії свого бізнесу [17]. 

Результат проведеного аналізу і моделювання  
бізнес-процесів управління персоналом для забезпе-

чення кадрової безпеки підприємства дозволяє швид- 
ко виявити та запропонувати напрями їх удоскона-
лення.  

Отже, проведена процедура моделювання бізнес-
процесів управління персоналом з використанням ІТ-
продукту «Modeler» платформи «Bizagi» повинна спри-

яти вирішенню основних завдань безпеки в кадровій 
політиці підприємства, які передбачають: 

1. Виявлення, а також припинення будь-яких ви-

дів загроз, що виходять від співробітників — криміна-
льна діяльність, розголошення комерційної таємниці, 

незаконне співробітництво з конкурентами, нане-
сення шкоди бізнесу тощо. 

2. Вивчення й оцінка обстановки в цілому в тру-

довому колективі, взаємин між співробітниками. 
3. Визначення рівня лояльності персоналу до під-

приємства, виявлення «груп ризику», розробка й варі-

анти втілення мір з нейтралізації негативно налашто-
ваних співробітників. 

4. Збір, аналіз даних про здобувачів для створення 

достовірного портрету претенденту, надання інформа-
ції керівництву для прийняття правильного й об’єкти-

вного рішення про прийом (відмову) на роботу. 
5. Збір, аналіз відомостей з відкритих джерел для 

прийняття рішень про допуск до конфіденціальної ін-

формації, документам. 
6. Проведення (за необхідністю) психо-емоцій-

ного й психо-фізіологічного тестування (наприклад, з 

використанням поліграфа) при прийомі на будь-яку 
посаду, а також при виникненні суперечливих ситуа-

цій. 
7. Надання консультаційних послуг, проведення 

навчальних курсів з підготовки персоналу, пов’язаних 

з питаннями забезпечення кадрової безпеки, з прави-
лами поводження з конфіденціальною (закритою) ін-
формацією. 

8. Можливість щодо забезпечення всіх співробіт-
ників безпечним станом в інформаційному, особис-
тому житті, трудових відносинах тощо [5]. 

Висновки. Науковою новизною проведеного до- 
слідження є подальший розвиток підходів щодо визна-
чення суті кадрової безпеки, діагностики існуючих 

проблем забезпечення оптимальних умов відтворення 
персоналу та можливостей нарощення його потенці-

алу з використанням сучасного програмного забезпе-
чення автоматизації бізнес-процесів компанії «Bizagi», 
визначення можливостей покращення кадрової без-

пеки для забезпечення загальної економічної безпеки 
підприємства і підтримки сталого розвитку підприєм-
ства. Вважаємо, що результати проектування та моде-

лювання бізнес-процесів організації з використанням 
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ІТ-продукту «Modeler» платформи «Bizagi» мають тео-

ретичне та практичне значення, оскільки дають мож- 
ливість покращення кадрової безпеки, зокрема було 

доведено, що для визначення недоліків в функціону-
ванні бізнес-процесів управління персоналом пропо-
нується використовувати бізнес-модель платформи 

«Bizagi», яка наочно демонструє бізнес-процеси, що 
протікають в організації та дозволяє виконувати їх 
аналіз і приймати рішення про їх оптимізацію. Резуль-

тат проведеного аналізу і моделювання бізнес-проце-
сів управління персоналом для забезпечення кадрової 
безпеки підприємства дозволяє запропонувати заходи 

її поліпшення. Наразі питання кадрової безпеки по- 
требують подальшого наукового дослідження, оскі-

льки вони за професійними, інтелектуальними, соціа-
льно-економічними, культурними і іншими парамет-
рами персоналу визначають й загальний рівень захи-

щеності підприємства, закладають засади для визна-
чення напрямів його сталого розвитку. Перспектив-
ним напрямом подальших наукових досліджень також 

є питання обрання та використання сучасних еконо-
міко-математичних інструментів для діагностики 
стану забезпечення кадрової безпеки. 
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ВНУТРІШНІЙ РИНОК МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ  
ТА КОНЦЕНТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЦІЄЇ ГАЛУЗІ 

 
У споживанні металопродукції на внутрішньому 

ринку України переважає вітчизняна продукція: у 
2014 р. частка продажу основних металів вітчизняного 
виробництва у структурі їх оптового продажу підпри-
ємствами оптової торгівлі становила 83,3%, У тому чи-
слі феросплавів — 85,9%, плоского стального гаряче-
катаного прокату — 86,3, плоского стального холодно-
катаного прокату — 73,3, металевих руд — 97,5%. На-
томість нижчими були частки сталі та кольорових ме-
талів вітчизняного виробництва, які становили 30,7 та 
49,9% відповідно, що підтверджує значний ступінь ім-
портозалежності у внутрішньому споживанні цих ви-
дів продукції. 

Попри значний ступінь насиченості внутріш-
нього ринку вітчизняною продукцією його ємність за-
лишається незначною, про що свідчить експортна орі-

єнтація більшості провідних виробників металопроду-
кції України, 40-90% обсягу реалізації яких становить 
експорт (табл. 1). При цьому виробничі потужності 
підприємств залишалися недозавантаженими. 

Поточні можливості внутрішнього ринку метало-
продукції оцінюються експертами максимально в 10-
11 млн т, що майже втричі менше порівняно з обся-
гами її експорту. В структурі внутрішнього спожи-
вання металопрокату найбільша частка належить  
власне металургії (35%), підприємствам машинобуду-
вання (20%), металосервісним центрам, підприємст-
вам малого будівництва та приватним споживачам ме-
талообробної галузі (понад 18%), підприємствам буді-
вельної галузі (5%), автомобілебудівній галузі (2%), 
виробникам будівельних матеріалів (1%) [6]. 

 
Таблиці 1 

Показники діяльності основних виробників металургійного комплексу України 

Нaзвa компанії Оcнoвнa пpoдyкцiя
Обcяг 

peaлiзaцiї, 
млн гpн 

Чacткa 
eкcпopтy 
y peaлi-
зaцiї, % 

Чиcтий пpибyтoк/ 
збитoк, млн гpн 

Знoшeнicть 
03, % 

  2017 2017 2016 2017 2017

ПАТ “Металургійний комбінат 
“Азовсталь” 

Чавун, сталь, феро-
сплави, кокс, кок-
сопродукти 

23843,2 64,4 915,9 -1835,5 - 

ПАТ “Маріупольський металу-
ргійний комбінат ім. Ілліча” 

Чавун, сталь, феро-
сплави 

29498,5 43,0 453,6 -1585,9 - 

ПАТ “Єнакіївськнй металур-
гійний завод” 

Чавун, сталь, феро-
сплави. 

12129,6 41,7 - 390,6 -544,5 13,6 

ПАТ “Запорізький металургій-
ний комбінат “Запоріжсталь” 

Чавун, сталь, феро-
сплави 

28498,1 - 1120,6 1805,0 - 

ПАТ “Дніпровський металур-
гійний комбінат ім. Дзержин-
ського” 

Чавун, сталь, феро-
сплави 16596,6 91,4 -1868 -1389,5 - 

ПАТ “АрселорМіттал Кривий 
Ріг” 

Чавун, сталь, 
феросплави, кокс, 
коксопродукти 

42952,1 - -1180 1384,7 44,4 

ПАТ “Електрометалургійний 
завод “Дніпроспецсталь”  
ім. Кузьміна” 

Чавун, сталь, феро-
сплави 6850,3 55,9 -880,6 -706,6 - 

 

Рoзpaхoвaнo зa джерелом [6]. 

 
Низький попит на внутрішньому ринку поясню-

ється тим, що протягом останніх років відбулося па-
діння виробництва у галузях економіки, що формують 
основний попит на металопродукцію. Найглибше па-
діння було зафіксовано у машинобудуванні (за під- 
сумками 2017 р. — 14,1%). Попит на металопродукцію 
у будівельній галузі скоротився внаслідок триваючого 
зменшення обсягів будівництва (у 2017 р. індекс буді-
вельної продукції становив 87,7% до 2015 p.), що впли-
нуло на обсяги внутрішнього споживання металу. 

Ситуація на внутрішньому ринку погіршувалася 
внаслідок загострення у 2014-2018 pp. збройного кон- 

флікту на Донбасі, де зосереджена переважна біль- 
шість виробничих потужностей металургії. Наслідком 
пошкодження залізничних колій та транспортної ін-
фраструктури в зоні проведення бойових дій стало 
ускладнення поставок основних сировинних матеріа-
лів (коксівного вугілля, коксу, залізорудної сировини) 
та відвантаження готової продукції практично на всі 
металургійні та коксохімічні підприємства Донбасу. 

Обсяги реалізованої продукції металургійної га-
лузі у 2017 р. порівняно з 2015 р. скоротилися у Лу- 
ганській області на 62,6%, у Донецькій — зросли на 
8,0%. Падіння обсягів реалізації у Луганській області 
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пояснюється втратою найбільших промислових по- 
тужностей — на непідконтрольній Україні території за-
лишились такі промислові гіганти як ПАТ "Алчев- 
ський металургійний комбінат”, ПАТ "Алчевський  
коксохімічний завод”, ПАТ "Стахановський завод фе-
росплавів”. 

Натомість зростання обсягів реалізації у Донець-
кій області обумовлено тим, що 70% металопродукції 
області виробляється двома металургійними комбіна-
тами — ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь”  
та ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат  
ім. Ілліча”, які продовжують функціонувати на кон- 
трольованій Україною території. З восьми металургій-
них заводів на цій території знаходяться лише два — 

ТОВ "Краматорський металопрокатний завод” та 
ПрАТ "Костянтинівський металургійний завод”. 

Наслідком такої ситуації стало критичне погір-
шення фінансового стану більшості підприємств га-
лузі. Якщо у 2014 р. окремі підприємства, що входять 
до холдингу "Метінвест” (ПАТ "Металургійний комбі-
нат "Азовсталь”, ПАТ "Маріупольський металургійний 
комбінат ім. Ілліча”, ПАТ "Харцизький трубний за-
вод”, ПАТ "Запорізький металургійний комбінат " За-
поріжсталь”), отримали прибуток, то вже у 2017 р. 
лише два з найбільших металовиробників — ПАТ "За-
порізький металургійний комбінат "Запоріжсталь” та 
ПАТ "АрселорМітгал Кривий Ріг” — залишилися при-
бутковими, тоді як переважна більшість підприємств 
отримали чистий збиток. 

 

 
 

Риc. 1. Обcяги peaлiзaцiї мeтaлypгiйних пiдпpиємcтв Укpaїни 
 
Перспективи розвитку імпортозаміщення у мета-

лургійній галузі насамперед залежать від повернення 
Україною контролю над окупованими територіями 
Донбасу, де зосереджені ключові металургійні потуж-
ності, адже без підприємств Донбасу Україна ризикує 
досить швидко втратити провідні позиції на міжна- 
родному ринку. 

Крім того, відновлення повноцінної роботи існу-
ючих металургійних підприємств має супроводжува-
тися зміщенням акцентів на виробництво продукції з 
більшою доданою вартістю, що дозволить скоротити 
імпорт в Україну металургійної продукції глибокого 
перероблення. Так, на світовому ринку попри багато-
річну рецесію зберігається високий попит на метало-
вироби, ринок яких зростає щорічно на 7% [7]. Недо-
статня номенклатура виробництва вітчизняними мета-
лургійними компаніями продукції глибокого перероб-
лення спричиняє залежність підприємств від її імпор-
ту. Насамперед, це стосується машинобудівних під- 
приємств, які споживають близько чверті загального 
обсягу українського імпорту металургійної продукції. 
За підрахунками експертів, саме через недостатню но- 
менклатуру продукції металургійні комбінати щорічно 
недоотримуютъ близько 3 млрд дол. США [8]. 

Значні перспективи імпортозаміщення на ринку 
сталі пов'язані з розвитком електрометалургії — міні-
заводів, що працюють з використанням металобрухту 
і потребують порівняно невеликих обсягів інвестицій. 
Так, у США половина загального обсягу сталі вироб-
ляється саме на таких заводах, причому за такого спо-
собу виробництва собівартість сталі нижче, ніж за її 
виробництва на комбінатах з повним циклом. 

Для вивчення проблем металургійної галузі важ-
ливий ступінь концентрації підприємств. Концентра-
ція підприємств відображає відносну величину і кіль-
кість фірм, що діють в галузі. Чим менше число фірм, 
тим вище рівень концентрації. При однаковому числі 
фірм на ринку — чим менше відрізняються вони один 
від одного за розміром, тим нижче рівень концентра-
ції. 

Для визначення рівня концентрації використову-
ється індекс концентрації, який характеризує частку 
декількох (трьох, п'яти, десяти тощо) найбільших фірм 
у загальному обсязі ринку в відсотках. Цей показник 
визначається як сума ринкових часток найбільших 
фірм, діючих на ринку, і дозволяє оцінити концентра-
цію виробництва на підприємстві: 
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1

k

k i
i

CR Y
=

= , 

де Yі — ринкова частка і-ї фірми; 
k — число фірм, для яких вираховується цей пока-

зник. 
Проаналізуємо концентрацію металургійного ри-

нку на підставі даних, наведених у табл. 2. 
Для більш детального аналізу концентрації ринку 

необхідно розрахувати такі показники як індекс 
Херфіндаля-Хіршмана, індекс ентропії, індекс Холла-
Тайдмана, і дисперсії ринкових часток. Розрахунок 
оформлений у табл. 3. 

Таким чином, за результатами аналізу, проведе-
ного в таблиці, можемо зробити висновок, що мета- 
лургійна галузь України є середньоцентрованою, 
тобто, підприємства в галузі деякою мірою залежать 
одне від одного. 

 
 
 
 

Таблиця 2 
Структура металургійного ринку України 

Підприємство 

Обсяг  
реалізації за 

2017 р.,  
млн грн 

Ринкова 
частка  
(Yі) 

ПАТ “АpceлopМiттaл Кpивий 
Рiг” 59839,13 25,81% 
ПАТ ‘Металургійний комбінат 
“Азовсталь” 48246,79 20,81% 
ПАТ “Запорізький металургій-
ний комбінат “Запоріжсталь” 28498,11 12,29% 
ПАТ “Електрометалургійний 
завод “Дніпроспецсталь”  
ім. Кузьміна” 8151,19 3,52% 
ПАТ “Маріупольський мета-
лургійний комбінат ім. Ілліча” 77606,53 3,28% 
ПАТ “Дніпровський 
металургійний комбінат  
ім. Дзержинського” 3983,43 1,72% 
ПАТ “Єнакіївський металургій-
ний завод” 3287,18 1,42% 

CR7 = 68,83%, тобто, галузь є помірноконцент-
рованою. 

 

 
Рис. 2. Структура металургійного ринку України 

 

Таблиця 3 
Розрахунок показників концентрації металургійного ринку 

Мeтoд Фopмyлa Рoзpaхyнoк Знaчeння 

Індeкc 
Хepфiндaля-
Хipшмaнa 

Сyмa квaдpaтiв чacтoк 
пiдпpиємcтв y зaгaльнoмy 
oбcязi гaлyзi 

ННІ = 25,812 + 20,812 + 
12,292 + 3,282 + 3,522 + 1,722 
+ 1,422= 1278.38 

1000 < ННІ < 1800, тoбтo, pинoк є 
cepeдньoкoнцeнтpoвaний 

Індeкc 
Хoллa-
Тaйдмaнa 

НТ = 1 / (2(Σ Ri Si) - 1) НТ = 1 / (2(1 * 0.26 + 2 * 0.21 
+ 3 * 0.12 + 4 * 0.04 + 5 * 0.03 
+ 6 * 0.02 + 7 * 0.01) -1) = 
0.48 

0,1 < 0,48 < 1
Тoбтo, пoкaзник в дoпycтимих мeжaх, 
щo гoвopить пpo вiдcyтнicть aбcoлютнoї 
мoнoпoлiї нa pинкy 

Індeкc 
eнтpoпiї 

 

Е = 0.26 ln 1 / 0.26 + 0.21 ln 
1 / 0.21 + 0.04 ln 1 / 0.04 + 
0.03 ln 1 / 0.03 + 0.02 ln 1 / 
0.02 + 0.01ln 1 / 0.01= 1.0367

Індeкc eнтpoпiї являє coбoю пoкaзник, 
звopoтний кoнцeнтpaцiї: чим вищe йoгo 
знaчeння, тим нижчe кoнцeнтpaцiя 
пpoдaвцiв нa pинкy 

Диcпepciя 
pинкoвих 
чacтoк 

∂ 2 = 1 / n (Σ Si — Scp)2 ∂ 2 = 1 / 7 (25,81-7) 2 + (20,81-
7) 2 + (12,29-7) 2 + (3,28-7) 2 
+ (3,52-7) 2 + (1,72-7) 2 + 
(1,42-7) 2  = 354.21; 
∂ = 18,82 

Сepeднє вiдхилeння чacтки oкpeмoї 
фipми вiд cepeдньoгo знaчeння в гaлyзi 
cтaнoвить 18,82 

 

ПАТ “АpceлopМiттaл 
Кpивий Рiг”

26%

ПАТ ‘Металургійний 
комбінат “Азовсталь”

21%

ПАТ “Запорізький металургійний комбінат 
“Запоріжсталь”

12%

ПАТ “Електрометалургійний завод 
“Дніпроспецсталь” ім. Кузьміна”

4%

ПАТ “Маріупольський металургійний 
комбінат ім. Ілліча”

3%

ПАТ “Дніпровський металургійний 
комбінат ім. Дзержинського”

2%

ПАТ “Єнакіївський 
металургійний завод”

1%

Інші
31%
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Це обумовлюється тим, що результат самостій-
ного вибору підприємством обсягу випуску і ціни про-
дукції визначається відповідною реакцією діючих на 
ринку конкурентів. Рівень концентрації впливає на 
схильність фірм до суперництва або співпраці: чим 
менше фірм діє на ринку, тим легше їм усвідомити 
взаємну залежність один від одного, і тим швидше пі-
дуть вони на співпрацю. Тому можна припустити, що, 
чим вище рівень концентрації, тим менш конкурент-
ним буде ринок. 

Металургійній галузі в Україні притаманні такі 
риси: 

— наявність домінуючої фірми, на яку припадає 
найбільший обсяг виробництва в галузі; 

— домінуюча фірма здійснює контроль над ціною 
і обсягами виробництва; 

— прибуткове ціноутворення великих фірм вище 
граничних і середніх витрат; 

— позитивний ефект масштабу в довгостроковому 
періоді; 

— наявність високих бар'єрів входу; 
— відсутність близьких замінників товару. 
Виробництво металопрокату в Україні за підсум-

ками 2017 р. обвалилося до 19 млн тонн. На непід- 
контрольній Україні території зупинилися три за-
води – Алчевський, Єнакіївський і Донецький метза-
вод. Також зупинений Дніпровський меткомбінат, 
який відчуває проблеми з поставками коксу з НКТ. 
Через те, що Україна скоротить виробництво сталі за 
підсумками 2017 р., експорт української сталі також 
знизиться, зниження виробництва сталі в січні 2017 р. 
в Україні вже витиснуло нашу країну з «топової де- 
сятки» (табл. 4). 

 

Тaблиця 4 
Тoп кpaїн-виpoбникiв cтaлi зa ciчeнь 2017 p., млн тoнн 

№ 
peйтингy 

Кpaїнa Сiчeнь 2017 p. Лютий 2017 p. Лютий 2016 p. % вiдхилeння 

1 Китaй 67,200 61,187 58,469 4,6

2 Япoнiя 9,002 8,340 8,345 -0,1

3 Індiя 8,400 8,113 7,451 8,9

4 США 6,874 6,362 6,424 -1,0

5 Рociя 6,183 5,585 5,603 -0,3

6 Пiвдeннa Кopeя 5,860 5,508 5,087 8,3

7 Нiмeччинa 3,649 3,453 3,367 2,6

8 Тypeччинa 2,93 2,739 2,370 15,6

9 Бpaзилiя 2,856 2,572 2,433 5,7

10 Ітaлiя 1,825 1,973 1,949 1,2

11 Укpaїнa 2,103 1,900 1,971 -3,6

 
Зараз підприємства металургійної галузі України, 

які належать великому приватному капіталу, вияви-
лися не готовими до всіх викликів, пов’язаних зі сві-
товою кризою, насамперед надвиробництвом чорних 
металів, падінням попиту на металопродукцію низької 
якості, посиленням конкуренції й появою нових грав-
ців на світових ринках: Китаю, Індії й Південної Ко-
реї. Крім того, роками накопичувалися системні про-
блеми, пов’язані з необхідністю технічного й техноло-
гічного переоснащення виробництва, поліпшення 
якості чорних металів, випуску нових видів сталі й 
прокату. Металургійні підприємства України в порів-
нянні з розвинутими країнами світу характеризуються 
істотним технологічним відставанням і підвищеною 
енергоємністю. Їхнє встаткування сильно зношене, а 
технології морально застаріли. 

Один з деяких позитивів у плані модернізації — 
розширення використання нашими підприємствами 
пиловугільного палива в доменному виробництві. 
Впровадження цієї технології стало особливо актуаль-
ним в умовах підвищення ціни й обмеження поставок 
газу. Безумовно, цей корисний напрям розвитку мета-
лургії і його треба підтримувати. Головна проблема ме-
талургії полягає в тому, що підприємства країни в той 
період, коли був попит на їх продукцію й був сплеск 
цін на світових ринках, не вкладали кошти в модерні-
зацію. У той самий час компанії інших країн, у тому 
числі й Росії, активно переозброювалися й модернізу-
валися. У підсумку наша металургійна галузь вияви-
лася малоконкурентною. 

У 2014-2015 pp. проблем розвитку вітчизняної  
чорної металургії не поменшало: не лише з’явилися 

нові, а й також збереглись і старі. Наприклад, Укра-
їна — одна з небагатьох країн світу, де ще використо-
вується застарілий мартенівський спосіб виплавки 
сталі. Утім, ситуація поступово змінюється. Зокрема, у 
середині минулого року Маріупольський металургій-
ний комбінат (ММК) ім. Ілліча відмовився від марте-
нівського способу виплавки сталі і вивів з експлуатації 
всі шість мартенівських печей. Зменшення сталепла-
вильних потужностей унаслідок зупинки мартенів 
компенсовано за рахунок зростання продуктивності 
конвертерного цеху. Нині мартенівське виробництво 
перестало бути рентабельним — воно вкрай енерго- 
ємне і поступається конвертерній технології щодо  
рівня якості продукції, ефективності й екологічності. 
Майже всі лідери світової металургії відмовилися від 
мартенів на користь кисневих конвертерів або елек- 
тросталеплавильних комплексів. Мартенівське вироб-
ництво в Україні поки що використовують на «Запо-
ріжсталі», «АрселорМіттал Кривий Ріг» та Алчев- 
ському меткомбінаті. Причому на «Запоріжсталі», на-
приклад, за інформацією керівників цього підприєм- 
ства, за 2012-2015 pp. у модернізацію виробництва 
було інвестовано 2,7 млрд грн. 

Заради справедливості слід зазначити, що доволі 
вагомі інвестиції у модернізацію металургійної проми-
словості в Україні здійснювались і раніше. У період 
реалізації державного програмного підходу у 2004-
2011 pp. у чорну металургію вдалося залучити понад  
20 млрд грн інвестицій, що дало змогу одержати річ-
ний економічний ефект понад 5,5 млрд грн за рахунок 
зниження рівня матеріальних і енергетичних витрат, 
розширення виробництва нових видів продукції.  
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Енергоємність готового прокату за цей період змен-
шилася на 13% — з 1,54 до 1,34 т умовного палива на 
тонну прокату. Питання полягає лише у тому, яку саме 
модернізацію вітчизняного металургійного виробни- 
цтва ще треба провести для забезпечення належної 
конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробни-
ків цієї продукції на світовому ринку і яких інвестицій 
така модернізація вимагатиме? 

Як показує світовий досвід, модернізація мета- 
лургійного виробництва є особливо ефективною у по-
єднанні з вдосконаленням асортименту металургійної 
продукції. Наприклад, найбільша українська гірничо-
металургійна група «Метінвест» вперше в Україні по-
чала виробництво атмосферостійкого прокату, що  
відповідає європейському стандарту. Маріупольські 
металургійні комбінати ім. Ілліча й «Азовсталь» групи 
«Метінвест» у січні 2016 р. почали виробництво тов- 
столистового прокату з конструкційної сталі, стійкої 
до атмосферної корозії, за європейським стандартом 
EN 10025-5, і вже мають контракти на поставку цієї 
продукції до ЄС. Раніше зазначений вид сталі в Укра-
їні не випускався. Також Маріупольський металургій-
ний комбінат ім. Ілліча освоїв виробництво оцинкова-
ного рулонного прокату за європейським стандартом 
EN 10346. Продукція застосовується в будівництві для 
виготовлення легких будівельних тонкостінних кон- 
струкцій (ЛСТК) і несучих профнастилів. Отримані 
механічні властивості продукції повністю відповідають 
вимогам європейського стандарту. Оцинковані ру-
лони, що випускаються за стандартом EN 10346, ко-
ристуються стабільним попитом як на ринку України 
й країн СНД, так і на експортних напрямках. Раніше 
ММК ім. Ілліча вже налагодив серійне виробництво 
оцинкованих рулонів з марок S320GD і S350GD (за-
стосовуються для виготовлення ЛСТК), а також про-
кату з марки DX51D (використовується для виробни-
цтва покрівлі й вентиляційних і водостічних систем, 
віконних профілів та інших виробів). У 2015 р.  
«Метінвест» поставив на близько 88 тис. т прокату з 
цих марок сталі, у тому числі 3 тис. т — на ринки Пів-
денно-Східної Європи й Близького Сходу. 

Слід також наголосити, що на сьогодні активи  
вітчизняних металургійних підприємств знаходяться у 
власності та під контролем кількох потужних бізнес-
груп, частина з яких є іноземними не лише юридично, 
за місцем юридичної реєстрації материнських струк-
тур, але і фактично, згідно з їх походженням і корпо-
ративними інтересами. Наприклад, гірничо-металур-
гійний комбінат «ArcelorMittal Кривий Ріг» належить 
найбільшій металургійній групі світу ArcelorMittal, 
підприємства якої у 2014 р. по всьому світу виробили 
98,1 млн т сталі. Дніпропетровський металургійний за-
вод ім. Петровського з обсягами виробництва близько 
1,0 млн т сталі входить до російської (за своїм по- 
ходженням) Evraz Group, S.А., яка посіла 22 місце у 
світовому рейтингу найбільших компаній виробників 
цієї продукції з обсягами виробництва 15,5 млн т сталі 
(2014 p.). Алчевський металургійний комбінат входить 
до корпорації «Індустріальний союз Донбасу», конт-
рольний пакет в якій належить російському капіталу. 

Належність до іноземних бізнес-груп (а отже — і 
до сфери іноземних бізнес-інтересів) так чи інакше 
позначається на розвитку українських металургійних 
підприємств. 

Також у 2015 р. у вітчизняній чорній металургії 
саме українська (згідно з їх походженням і корпора- 

тивними інтересами) гірничо-металургійна група  
«Метінвест», серед інших аналогічних компаній, зіт- 
кнулася, мабуть, з найбільшими борговими пробле-
мами. Так, група «Метінвест» заявила про технічний 
дефолт, при цьому в кінці червня 2015 р. погодила з 
кредиторами нові умови виконання боргових зо-
бов’язань за своїми облігаціями з терміном погашення 
у 2015, 2017 і 2018 рр. на загальну суму 1,153 млрд дол. 
А для оптимізації свого фінансового становища гір-
ничо-металургійна група «Метінвест» запланувала у 
2016 р. скорочення до 30% працівників адміністратив-
ного апарату у зв’язку з невизначеною ситуацією на 
світових ринках сталі, що супроводжується значним 
зниженням світових цін на металургійну сировину  
і готову продукцію, а також зменшенням попиту. 
Отже, «Метінвест» за підсумками 2015 р. вперше у 
своїй історії отримав збиток, тоді як протягом багатьох 
років компанія отримувала прибуток. При цьому він 
підкреслив, що цей холдинг, скоріше за все, почне до-
строкове погашення корпоративного боргу, якщо си-
туація в Україні та на світових ринках сталі й сиро-
вини покращиться. 

Зростаюча конкуренція та несприятлива для ук-
раїнських металургів кон’юнктура на ринках збуту їх 
продукції загострили відносини вітчизняних металур-
гійних компаній із суміжниками. Зокрема, на початку 
2016 р., значного розголосу в ЗМІ набув конфлікт між 
металургами й заготівельниками брухту в Україні. Вза-
галі-то, цей конфлікт інтересів має перманентний ха-
рактер, доволі довгу історію та заслуговує на окремий 
аналіз. 

За даними об’єднання «Металургпром» дефіцит 
металобрухту для внутрішнього споживання в Україні 
у 2015 р. становив 855 тис. т, або 22% від потреби  
(3,92 млн т). За даними цього об’єднання, вітчизняні 
заводи були забезпечені металобрухтом лише на 78%. 
Тому, наприклад, тільки завод «Інтерпайп сталь» у 
м. Дніпро в 2015 р. сумарно простояв без роботи  
63 доби. Основною причиною дефіциту брухту у 
2015 р. став експорт, вважають в об’єднанні «Мета- 
лургпром». Згідно з даними Державної фіскальної  
служби, минулого року він становив 1,213 млн т, що 
на 0,27 млн т більше минулорічних показників і є най-
більшим показником за останні 10 років. До речі, ме-
талобрухту рік у рік в Україні стає дедалі менше. У 
2007 p., наголошують оглядачі деяких ЗМІ, напере- 
додні вступу України в СОТ, його в нашій країні було 
заготовлено 8,7 млн т, а торік – лише 4,2 млн т. При-
чому в деяких державах металобрухт вважається стра-
тегічною сировиною і з таких країн, як Індонезія, Ар-
гентина, Саудівська Аравія, Казахстан його експорт 
заборонено. Утім, за підсумками 2015 р. Туреччина за-
лишається домінуючим напрямом експорту вітчизня-
ного металобрухту, на який припало близько 77% ук-
раїнських поставок. Молдова (Молдавський металур-
гійний завод, розташований на території Придні-
стров’я) також зайняла значну частку у вітчизняній  
зовнішній торгівлі брухтом – 21%. 

На початку 2016 р. проблеми із забезпеченням  
вітчизняних металургійних підприємств металобрух-
том лише загострились. Зокрема, представники об’єд-
нання «Металургпром» і Федерації металургів України 
констатували, що в січні 2016 р. поставки металоб-
рухту на вітчизняні металургійні підприємства стано-
вили близько 160 тис. т, що менше на 100 тис. т, або 
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на 38%, ніж у грудні 2015 p., і становить тільки 55-60% 
від розрахункової потреби цих підприємств. 

У цілому ж, конфлікт металургійних підприємств 
і компаній із заготівлі брухту має чітку фінансову ос-
нову. З 2016 р. середня закупівельна ціна на внутріш-
ньому ринку впала на 80 дол., або 32%, і становила  
169 дол./т. Водночас на заготівельних майданчиках в 
деяких регіонах котирування опустилися до 140- 
150 дол./т, що негативно позначилося на потоках 
брухту на адресу металургійних підприємств. А туре-
цькі металурги в грудні 2015 р. готові були купувати 
брухт по 189 дол./т. До того ж у 2017 р. середня ціна 
металобрухту на внутрішньому ринку України, згідно 
з оцінками «Укрпромзовнішекспертизи», впала ще на 
30% — до 115 дол./т. 

У такій ситуації органи влади зіткнулися з вибо-
ром, що вигідніше для держави: експортувати сиро-
вину, тобто брухт, або готову металургійну продукцію. 
При цьому керівники «Металургпрому» і Федерації 
металургів України наголошують, що при експорті ме-
талобрухту держава втрачає мільйони гривень подат-
кових надходжень. Так, з 1 т експортованого металоб-
рухту держава отримує лише приблизно 240 грн екс-
портного мита, а з 1 т брухту, переплавленого в сталь, 
держава отримує 2100 грн податків. Тобто переробка 
брухту в Україні дала б змогу згенерувати додаткові 
податки, які в дев’ять разів перевищують суму ниніш-
ніх надходжень у казну від справляння експортного 
мита на брухт чорних металів. Згадується також, скі-
льки громадян України працює у чорній металургії та 
які податкові надходження справляють з їхньої зар-
плати. Слід визнати, що в цілому, з позицій націона-
льних, а не лише корпоративних інтересів, аргументи 
прибічників обмеження експорту металобрухту з Ук-
раїни вагоміші за аргументи тих, хто такий експорт 
відстоює. 

Однак, у 2016 р. було прийнято Закон України  
№ 1455-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо зменшення дефіциту брухту чорних ме-
талів на внутрішньому ринку», яким з 2016 р. було  
підвищено ставки експортного мита на металобрухт з 
10 до 30 євро за тонну. Продовження ж дії закону на 
2017-2018 рр. — необхідний у національних інтересах 
України крок. 

Ще однією зоною традиційних конфліктів укра-
їнських металургів з їх суміжниками, у якій останнім 
часом загострення суперечностей, є питання підви-
щення тарифів на вантажні перевезення, що передба-
чається згідно з планами «Укрзалізниці». Цілком зако-
номірно, що реакція представників металургійної про-
мисловості щодо таких планів була негативною. У ці-
лому, їх аргументація з цього питання полягала в на-
ступному. Вітчизняна металургійна промисловість 
нині перебуває у вкрай важкому фінансовому стано-
вищі, оскільки світові ціни на сталь та інші чорні ме-
тали знизились до рівня 2003-2004 pp., а тому — і на 
відповідному рівні повинні бути й тарифи на заліз- 
ничні перевезення. 

Якщо порівняти рівень українських тарифів з та-
рифами у сусідніх країнах, стає очевидним, що понад 
60% усіх доходів «Укрзалізниці» є заниженими міні-
мум удвічі. «Низькі тарифи» або обсяги недоотрима-
них доходів «Укрзалізниці» — це значний грошовий 
потік, що становить мінімум 1 млрд дол. на рік. На 
сьогодні цей ресурс, по суті, перебуває під контролем 
ФПГ («Укрзалізниця» недоодержує доходи, а ФПГ ма- 

ють менші фактичні витрати). Хоча ці кошти могли 
бути використані як інвестиції в розвиток залізниці 
або сплачені до бюджету у вигляді дивідендів, а вже 
уряд використовував би їх для потреб країни. 

Слід визнати, що, у цілому, аргументація пред-
ставників Міністерства інфраструктури України на ко-
ристь підвищення тарифів на залізничні перевезення 
більш переконлива, ніж аргументація їх опонентів. 
Дійсно, у попередній період порівняно низькі тарифи 
державної «Укрзалізниці» фактично служили джере-
лом дотацій великого приватного бізнесу. Утім, нині 
складається ситуація, коли держава й українське сус-
пільство в цілому, а не лише згадувані вище приватні 
й державні підприємства, у разі ухвалення того чи того 
рішення можуть зазнати вельми значних збитків.  
Можливо було б доцільно запровадити деяку дифе- 
ренціацію зміни залізничних тарифів. Наприклад, за-
провадити різні тарифи на транспортування залізної 
руди на експорт і на її поставки вітчизняним мета- 
лургійним підприємствам. Оскільки і гірничо-мета- 
лургійний комплекс, і залізничне господарство — 
вкрай важливі сектори вітчизняної економіки, то роз-
глянута вище проблема вимагає поглибленого дослі-
дження й розв’язання з позицій саме національних, а 
не корпоративних, інтересів. 

Проведений вище аналіз показав, що українські 
металургійні підприємства останнім часом стикаються 
із широким колом проблем як зовнішнього, так і  
внутрішнього характеру. Причому вагома частка цих 
проблем має доволі давнє походження і значною мі-
рою є наслідком суттєвих помилок в управлінні віт- 
чизняною чорною металургією. Звичайно, якщо роз- 
глядати згадані управлінські рішення з позиції націо-
нальних, а не вузькокорпоративних інтересів. Утім, як 
би там не було, розплачуватись за такі рішення нині 
доведеться, мабуть, не лише власникам і працівникам 
металургійних підприємств, а, враховуючи роль цієї 
галузі у вітчизняній економіці, певною мірою і укра-
їнському суспільству в цілому. 

Для розуміння перспектив вітчизняної чорної ме-
талургії слід брати до уваги не лише її нинішні про-
блеми, а й те, що за період незалежності України. ця 
галузь пройшла ряд етапів свого розвитку. Нині, як 
зазначалося вище, ця галузь перебуває під контролем 
кількох потужних бізнес-груп, що за самою природою 
свого функціонування мають транснаціональний ха- 
рактер. До того ж надзвичайно висока залежність  
ефективності роботи українських металургійних під- 
приємств від кон’юнктури світового ринку поєдну-
ється зі слабкістю внутрішнього ринку як споживача 
вітчизняної металургійної продукції. І це дійсно так. 
Однак подібні висловлювання доволі часто поєдну-
ються з вимогами до уряду надати нові пільги вітчиз-
няним металургійним компаніям, оскільки ця галузь 
відіграє надзвичайно велику роль в українській еконо-
міці і при цьому вона змушена працювати за вкрай 
несприятливої кон’юнктури ринку. Тобто подібна ар-
гументація нерідко виступає банальним інформацій-
ним прикриттям лобіювання корпоративних інтересів. 
Хоча, з іншого боку, раціональна диференціація то- 
варної структури виробництва, у тому числі і мета- 
лургійного, завжди була одним з надійних засобів 
страхування бізнесу та запоруки його ефективності [5]. 

Водночас симптоматичним можна вважати й не-
щодавнє повідомлення в ЗМІ про те, що компанія 
ArcelorMittal вважає Україну пріоритетним напрямом 
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свого бізнесу. Нинішні складності в компанії назива-
ють тимчасовими, і до 2019 р. планує інвестувати в 
розвиток свого бізнесу в Україні 1,2 млрд дол. Адже 
ще в середині 2015 р. ЗМІ повідомляли нібито про на-
міри ArcelorMittal продати ряд своїх активів, включа-
ючи «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Таким чином, не виключено, що якщо конфлікт 
на Донбасі не переходитиме у «гарячу» фазу й буде 
зберігатися принаймні в «замороженому» стані, а 
кон’юнктура світового ринку чорних металів після 
2018 р. поступово поліпшуватиметься, то Україна 
зможе не лише зберегти своє 10 місце у світовому рей-
тингу виробників сталі, а й виробити для зовнішнього 
та свого внутрішнього ринку близько 30 млн т сталі. 
При цьому дуже ймовірно, що вітчизняні металургійні 
підприємства протягом зазначеного періоду поступово 
збільшуватимуть питому вагу продукції з високою  
часткою доданої вартості в сукупних обсягах виробле-
ної ними продукції. Серйозно завадити подібному 
тренду розвитку української чорної металургії можуть 
або значне погіршення кон’юнктури світового ринку 
сталі та інших чорних металів, або ж розгортання  
масштабних воєнних дій на Донбасі. Причому ймо- 
вірність активізації останнього чинника нині вида-
ється більш вірогідною, принаймні з точки зору сили 
впливу на розвиток української чорної металургії. 

Висновки. Виходячи з проведеного аналізу внут-
рішнього ринку металургії України слід зробити такі 
висновки: 

 металургійна промисловість є однією з провід-
них бюджетоутворюючих галузей української еконо-
міки, яка забезпечує значну частину валютних над- 
ходжень завдяки розвиненому експортному потенці-
алу; 

 Україна є нетто-експортером металургійної 
продукції; 

 експортний потенціал країни зазнав катастро-
фічні втрати; 

 незважаючи на те, що коефіцієнт покриття екс-
портом імпорту у 2017 р. дорівнює 4,7, абсолютні по-
казники експорту та імпорту значно знизилися з 2010 
по 2017 p.; 

 у структурі експорту металургійної продукції 
традиційно переважає частка чорних металів, однак 
модель імпорту є більш диверсифікованою; 

 у споживанні металопродукції на внутрішньому 
ринку України переважає вітчизняна продукція; 

 більшість провідних виробників металопродук-
ції України є експортоорієнтованими; 

 внутрішньому ринку притаманний низький по-
пит на металургійну продукцію, що пояснюється па-
дінням виробництва у галузях економіки, які форму-
ють основний попит на металопродукцію; 

 значні перспективи імпортозаміщення на ринку 
сталі пов'язані з розвитком електрометалургії; 

 найважливішими проблемами металургійної га-
лузі є: технічна та технологічна відсталість, незабезпе-
ченість металургійних підприємств сировиною, нероз-
виненість внутрішньогалузевої та міжгалузевої коопе-
рації, відсутність системної державної підтримки га-
лузі та недостатність механізмів захисту вітчизняних 
виробників, руйнування виробничих потужностей 
внаслідок бойових дій на Донбасі; 

 незважаючи на існування глобальних викликів  
і внутрішніх проблем, металургійна галузь України за 

належної державної підтримки має перспективи роз-
витку і утримання своєї ніші на глобальному ринку; 

 суверенність; свобода підприємництва; юри- 
дична рівність і недискримінація; захист інтересів су-
б'єктів господарювання; еквівалентність обміну; не-
припустимість демпінгу. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах глобаль-

ної конкуренції і стрімкого науково-технічного про-
гресу, коли продукти, технології, операційні методи  
і навіть організаційні структури застарівають з нечува-
ною швидкістю, а знання та навички співробітників 
підприємства стають головним джерелом його трива-
лого розвитку, управління трудовими ресурсами стає 
особливо важливою складовою загальної системи уп-
равління підприємством [1]. Головна мета процесу уп-
равління трудовими ресурсами полягає у досягненні 
тактичних (потенціал), оперативних (прибуток) і стра-
тегічних (безперервний розвиток) цілей, які стоять пе-
ред підприємством, однак для досягнення цих цілей 
персонал повинен бути організованим, умотивованим, 
висококваліфікованим — здатним мобілізувати ре- 
сурси для формування та реалізації потенціалу, втілю-
вати ідеї керівництва для отримання прибутку, мати 
інноваційні творчі здібності для забезпечення безпере-
рвного розвитку підприємства [2, с. 270]. 

Трансформаційні процеси у бізнесі та «нова гео-
графія таланту» потребують нових HR-підходів (з англ. 
«Human Resources» — людські ресурси) і нового мис-
лення. Для управління процесами стрімких змін HR-
менеджери повинні використовувати нові аналітичні 
інструменти побудови планів на майбутнє, оціню-
вання впливу і наслідків рішень, оптимізації продук-
тивності, підготовки до різних сценаріїв і управління 
талантами відповідно до корпоративних стратегій. 
Аналітичний, заснований на доказах підхід не тільки 
обумовить кращі HR-результати, але й сприятиме бі-
льшій підтримці з боку вищого керівництва, яке має 
володіти ефективними бізнес-кейсами для прийняття 
рішень [3, с. 306]. Як свідчить досвід зарубіжних країн, 
найбільших успіхів досягають ті підприємства, де ство-
рені сприятливі умови для реалізації творчих здібнос-
тей працівників та впроваджуються передові іннова-
ційні технології управління людським капіталом [4,  
с. 54]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До- 
слідженню різних аспектів управління трудовими ре-
сурсами присвячено чимало праць вітчизняних і зару-
біжних вчених. Зокрема, на засадах системного під-
ходу досліджують управління трудовими ресурсами  
І. Бутенко [3], К. Дідур, Т. Костунець та А. Корнійчук 
[4], І. Крюкова та І. Малініна, Ю. Лелі, І. Лозинський 
та Л. Єлісєєва, Т. Погорєлова й Ю. Ігнатьєва, І. Про-
дан, В. Чобіток та А. Волощенко; філософські підходи 
до дослідження й оцінювання особливостей трудової 
діяльності розкриті у публікаціях У. Гузар, А. Шев-
чука; на доцільності застосування синергетичного під-
ходу в управлінні трудовими ресурсами наголошують 

А. Кунденко, А. Живолуп і В. Половецька; спромож- 
ність персоналу до саморозвитку, самоорганізації і са-
моуправління доводять у своїх працях О. Бабчинська 
та Мідляр. 

Метою статті є визначення проблем розвитку уп-
равління трудовими ресурсами підприємства та об- 
ґрунтування необхідності впровадження заходів щодо 
вдосконалення системи управління персоналом під- 
приємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучас-
них умовах господарювання суттєво змінюються ви-
моги до основних характеристик персоналу підприєм-
ства. Це спонукає працівників постійно займатися  
підвищенням рівня кваліфікації своїх професійних 
знань. Головною метою управління трудовими ресур-
сами є забезпечення підприємства працівниками, які 
відповідають вимогам сучасного підприємства та під-
вищення професійної і соціальної адаптації працівни-
ків. Для того щоб розвиватись, одержувати прибуток 
та зберігати високій рівень конкурентоспроможності 
підприємства вища ланка управління повинна по- 
стійно здійснювати оптимізацію віддачі від вкладень 
будь-яких ресурсів: матеріальних, фінансових і го- 
ловне — людських. Основними завданнями, що вирі-
шують структури з управління трудовими ресурсами є: 
планування потреби підприємства в трудових ресур-
сах, пошук і добір висококваліфікованих працівників, 
навчання і підвищення рівня знань працівників, уп-
равління трудовою мотивацією, створення умов для 
підвищення продуктивності праці, контроль за зміною 
статусу працівників, правові питання трудових відно-
син (рис. 1). 

Для того, щоб якісно управляти трудовими ре- 
сурсами, і більш того, оцінювати його ефективність 
необхідно знати сутність категорії «управління трудо-
вими ресурсами» як об’єкту дослідження, а також ви-
значити цілі цього процесу. Зазначимо, що управління 
трудовими ресурсами — це діяльність підприємства, 
спрямована на ефективне використання трудових ре-
сурсів для досягнення цілей як підприємства, так  
і особистих характеристик персоналу. До цілей управ-
ління трудових ресурсів можна віднести: забезпечення 
соціальної ефективності персоналу; формування висо-
кокваліфікованого персоналу; планування потреби  
персоналу тощо. Управління трудовими ресурсами — 
це важливий та безперервний процес в кожній органі-
зації. Не можна виконати перелік якихось завдань чи 
робіт в управлінні кадрами та вважати їх достатніми. 
Дослідження даних цілей приводять до наступного: 
уточнення цілей і задач дослідження; визначення су-
купності заходів і засобів, необхідних для їх досяг- 
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Рис. 1. Критерії ефективності управління трудовими ресурсами  

[складено авторами на основі джерела 5] 
 

нення; встановлення реальних термінів досягнення 
намічених цілей і завдань;  знаходженню засобів і ме-
тодів для дійсного контролю термінів реалізації намі-
чених цілей і завдань на всіх рівнях. Розвиток персо-
налу підприємства обумовлений основними факто-
рами, які подані на рис. 2. Управління трудовими ре-
сурсами на підприємстві повинно здійснюватися по- 
стійно, хоча окремі його заходи направлені на реаліза-
цію того чи іншого складового елементу управління 
трудовими ресурсами, що виступають послідовно як 
самостійні. Це системний, планомірно організований 
вплив через систему взаємопов'язаних, організаційно 
економічних і соціальних заходів, спрямованих на 

створення умов нормального розвитку й використання 
потенціалу робочої сили на рівні підприємства [6,  
с. 167]. 

Кадрова політика — головний напрямок у роботі 
з кадрами. У цьому відношенні кадрова політика являє 
собою стратегічну лінію поводження в роботі з трудо-
вими ресурсами. Перехід України до ринкової еконо-
міки вимагає зміни основних принципів і змісту кад-
рової політики. На даному етапі розвитку держави це 
свідома, цілеспрямована діяльність по створенню тру-
дового колективу, яка щонайкраще сприяла б сполу-
ченню цілей і пріоритетів підприємства і його праців-
ників. 

 

 
Необхідність постійного підвищення ефективності діяльності 

підприємств в умовах жорсткої конкуренції, ускладнення різноманітних 
управлінських процесів, врахування потреб ринку 

Необхідність навчання персоналу новим 
управлінським, інформаційним та комунікаційним 

технологіям 

Прагнення власників та управлінців підвищити імідж 
та конкурентоспроможність підприємства, рівень 

виконання соціально-економічних завдань 

Відсутність чіткої ефективної системи 
інформаційного забезпечення щодо правового, 

законодавчого та економічного регулювання питань 
у сфері використання праці  

Інтернаціоналізація вимог та стандартів до персоналу, глобалізацій ні та інтеграційні 
чинники діяльності підприємств, зумовлені інтеграцією економіки України у світові 

Необхідність впровадження інновацій у діяльність 
підприємства на основі нетрадиційного, 

нестереотипного мислення 

Основні фактори розвитку 
трудових ресурсів підприємства 

 
Рис. 2. Основні фактори розвитку трудових ресурсів підприємства  

[складено авторами на основі джерела 7] 
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Для підвищення ефективності управління трудо-
вими ресурсами підприємства необхідно: 

— відносити ефективне застосовування інтелекту-

ального, організаторського, творчого потенціалу пер- 
соналу за допомогою покращення змісту праці, її гу-
манізації, виключення монотонності та беззмістовно-

сті праці; 
— забезпечити безпеку та надійність виробничих 

процесів; 

— забезпечити нормальні умови праці, раціона-
льні режими праці та відпочинку; 

— визначити здібності працівника, встановити ха-
рактеристики, які безпосередньо або опосередковано 
впливають на ефективність праці. 

Розвиток управління трудовими ресурсами зале-
жить від якісної стратегії розвитку підприємства. Ви-
значають декілька основних стратегічних завдань роз-

витку трудових ресурсів підприємства. 
1. На підприємстві потрібно створити навчальні 

центри, які будуть надавати допомогу працівникам, як 

найкраще розуміти свою роботу та розвиватися як осо-
бистість. Також потрібно скласти індивідуальний 

план, який буде визначати, кому з працівників по- 
трібна допомога у навчанні та прикріпити за ним на-
ставника. Таким чином, це буде сприяти задоволенню 

потреби кожного працівника. 
2. На підприємстві важливо удосконалити страте-

гію навчання, для того щоб персонал мав можливість 

навчатися самостійно. 
Стратегія підприємства спрямована на навчання 

та розвиток персоналу, а стратегічний розвиток під- 

приємства спрямований на: 
— формування у персоналу чіткого та цілісного 

бачення, стимулювання навчання персоналу й підтри-
мання інноваційного клімату у колективі; 

— покращення та підвищення ділової активності 

персоналу та розвиток їхніх інноваційних якостей; 
— забезпечення персоналу стратегічними управ- 

лінськими знаннями; 

— формування розвитку інтелектуального капі-
талу; 

— покращення компетентності та розвитку відпо-
відальності при здійсненні своїх виробничих функції 
[2]. 

Для розвитку трудових ресурсів необхідне ефек-
тивне функціонування системи стратегічного управ-
ління підприємством, оскільки правильне визначення 

системи показників щодо розвитку працівників та їх 
узагальнюючий аналіз дають змогу вищій ланці управ-
ління скоординувати діяльність підприємства у по- 

трібному напрямі й спланувати відповідні заходи щодо 
вибору ефективних методів розвитку власних праців-

ників. Рівень розвитку трудових ресурсів можна визна-
чити як комплексний інтегральний показник поточ-
ного стану процесу професійного навчання, підгото-

вки та перепідготовки працівників з метою виявлення 
змін професійно-кваліфікаційного рівня персоналу 
для виконання нових виробничих функцій, форму-

вання й планування кадрового резерву, кар’єрного 
просування та вдосконалення організаційної культури 
персоналу, що дасть змогу реалізувати стратегічні цілі 

діяльності підприємства [1]. 
Для розвитку трудових ресурсів потрібно по- 

стійно впроваджувати різні сучасні методи навчання. 

У сучасній практиці підготовки кадрів найпоширені-
шими є такі активні методи навчання як: тренінги, 
програмне та комп’ютерне навчання, навчальні гру-

пові дискусії, кейс-методи, ділові та рольові ігри. 
У великих фірмах і компаніях найчастіше вико-

ристовуються бізнес-тренінг, корпоративний тренінг 

та внутрішньофірмове навчання. Їх основне зна-
чення — підготовка і розвиток навичок персоналу для 
ефективної роботи. Бізнес-тренінг принципово відріз- 

няється від навчання в рамках бізнес-освіти, яка спря-
мована на формування загального уявлення про ос- 

новні сфери і способи ведення бізнесу. Така техніка 
навчання, як кейс-метод дозволяє використовувати 
опис реальних економічних, соціальних і бізнес-ситу-

ацій. Під час навчання слухачі досліджують певну си-
туацію, розбираються в суті проблем, пропонують  
можливі рішення і обирають найкращі. Розроблені 

кейси найчастіше ґрунтуються на реальному фактич-
ному матеріалі, що дозволяє наблизити навчання до 
реальної ситуації. Ділові та рольові ігри з персоналом 

використовуються для того щоб, навчити працівників 
правильно визначати і практично демонструвати ті на-

вички і характеристики, які потрібні для успішної ро-
боти. 

При управлінні трудовими ресурсами підприєм- 

ства може виникати низка проблем, яка впливає на 
результати господарської діяльності підприємства. 
Так, дуже складно сформувати колектив працівників 

із сучасним економічним мисленням, а для забезпече-
ності ефективної роботи працівників необхідно під- 
тримувати сприятливий клімат у колективі. Кадрова 

політика є складовою частиною всієї управлінської ді-
яльності і виробничої політики підприємства. Вона 

має на меті створити відповідальну, високорозвинену 
і високопродуктивну робочу силу. На підприємстві по-
винна розроблятися стратегія управління трудовими 

ресурсами. Це має проводитись з врахуванням інтере-
сів як керівництва організації, так і її персоналу. Вона 
передбачає: 

— визначення цілей управління трудовими ресур-
сами. Тобто при ухваленні рішень у цій сфері повинні 

враховуватися як економічні аспекти підприємства, 
так і потреби й інтереси працівників (гідна зарплата, 
задовільні умови праці, можливості розвитку і реаліза-

ції їх здібностей); 
— формування ідеології та принципів кадрової 

роботи, які мають бути закріплені в спеціальному до-

кументі. Це, перш за все, набір етичних норм, яким 
повинні слідувати всі керівники підприємства при ро-
боті з кадрами. 

Система управління трудовими ресурсами — це 
комплекс заходів по роботі з персоналом, спрямова-

них на досягнення цілей підприємства за рахунок ці-
леспрямованої роботи з його співробітниками. Удо-
сконалення системи управління трудовими ресурсами 

в економічному аспекті повинне забезпечити зрос-
тання ефективності на основі постійного технічного  
і організаційного вдосконалення підприємств. У соці-

альному аспекті зміни в системі управління трудовими 
ресурсами мають бути направлені на максимальне ви-
користання і розвиток здібностей співробітників під-

приємств, а також на створення сприятливого психо-
логічного клімату. [1]. 
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На кожному підприємстві повинен відбуватися 

процесс розвитку трудових ресурсів. Умовами розвит-
ку трудових ресурсів можуть бути: оцінювання персо-

налу (визначення здібностей і можливостей працівни-
ків); визначення мінімальної кваліфікації працівника 
у нинішній момент та у перспективі, у майбутньому 

(метою кожного працівника підприємства є вико-
нання поставлених перед ним вимог і завдань); задо-
волення своєю роботою, поліпшення свого іміджу, 

можливість просування по службі; відповідальність, 
покращення свого становища на ринку праці, надійне 
робоче місце і достатній заробіток; визначення стра- 

тегічних цілей підприємства щодо потреб у персоналі, 
формування попереднього резерву, просування складу 

резерву керівників, підвищення кваліфікації, оплата 
праці згідно виконаної роботи. 

Заходи щодо розвитку трудових ресурсів необ- 

хідно планувати відповідно до загальної стратегії роз-
витку організації через виявлення невідповідностей 
між професійними знаннями та навичками персоналу 

для досягнення стратегічної мети, професійної компе-
тенції. Заходи розвитку трудових ресурсів визначають 
учасників програм навчання, зміст, спрямованість,  

терміни проведення програм навчання. Раціональне 
використання і розвиток трудових ресурсів полягає в 

більш повному виявленні і реалізації здібностей кож-
ного працівника підприємства, доданні праці харак-
теру творчості, підвищенні професійно-кваліфікацій-

ного рівня працівників за рахунок стимулювання й 
оцінки внеску кожного працівника в кінцевий резуль-
тат [8, с. 168].  

Для підвищення ефективності використання тру-
дових ресурсів, потрібно здійснювати організацію  
навчання працівників за таким планом: 

1) докладно досліджувати розроблений стратегіч-
ний план і поточні завдання. Будь-яке навчання має 

бути пов’язане з реалізацією мети організації. Необ- 
хідно чітко уявляти кінцевий результат навчання; 

2) організовувати навчання, спрямоване тільки на 

досягнення мети. У жодному разі не можна влаштову-
вати навчання тільки тому, що воно стало модним; 

3) проаналізувати правильність роботи співробіт-

ників і відповідність їх кваліфікації; 
4) докладно досліджувати основні недоліки, яким 

надається велике значення при оцінюванні виконання 
роботи. Навчальна програма має бути спрямована на 
усунення їх і набуття працівниками таких навичок, 

яких вони не мають; 
5) проводити аналіз причин звільнення працівни-

ків. При цьому причини, через які відбувалися звіль-

нення і які можуть бути розв’язані за допомогою нав-
чання, обов’язково мають бути враховані в програмі 
навчання працівників; 

6) провести анкетування працівників і виявити 
найслабші напрямки в рівні їхньої підготовки; вклю-

чити їх до програми навчання; 
7) обов’язково включити до програми питання 

особистого характеру (подолання конфліктів, керу-

вання стресом, планування особистих фінансових за-
собів тощо). 

Все більш істотним та свідомим на сучасних віт-

чизняних підприємствах є перехід до управління не 
колективом в цілому, а кожним окремим працівни-
ком, який хоча і являє собою частину системи, однак 

є унікальним індивідуумом, незалежним суб’єктом з 

власними, індивідуальними потребами, інтересами, 

прагненнями, вподобаннями, цінностями тощо. Перш 
за все варто вказати на багаторівневість і фракталь-

ність досліджуваної системи. Фрактальність системи 
«управління трудовими ресурсами» пов’язана з її роз-
щепленням на множину ієрархічно організованих під- 

систем, між якими наявні деякі «бар’єри взаємодії», 
що поділяють систему на дискретні структури. Так, 
об’єктами управління трудовими ресурсами одночасно 

виступають організація в цілому, кожен її структурний 
підрозділ, первинні трудові колективи і кожен праців-
ник. Суб’єктом управління трудовими ресурсами є лі-

нійні та функціональні керівники усіх рівнів управ-
ління, працівники виробничих і функціональних під-

розділів, які забезпечують керівників необхідною 
управлінською інформацією або виконують обслуго-
вуючі функції. Основним змістом управління трудо-

вими ресурсами є багатосторонній процес впливу 
суб’єкта на об’єкт управління (рис. 3). 

Однак ця взаємодія не є однозначною, оскільки 

люди не є пасивним об’єктом управління, вони ак- 
тивно змінюють себе, свої особистісні і професійні ха-
рактеристики, ставлення до праці. Працівники впли-

вають на процес прийняття рішень, які пов’язані з їх 
інтересами, обумовлюючи тим самим зміни у вартіс-

них та енерго-інформаційних показниках людського 
чинника. Такі зміни, на нашу думку, можна вважати 
основним індикатором ентропії у сфері праці — по- 

казником, який характеризує баланс організації/дез-
організації у трудовій діяльності. 

Формою управління трудовими ресурсами є  

складний комунікативний процес в усіх його проявах, 
що відбувається між суб’єктом і об’єктом, починаючи 
від бесіди з претендентом на вакантну посаду й закін-

чуючи оцінюванням діяльності трудових колективів та 
окремих працівників. Система управління трудовими 

ресурсами пронизана інформаційними потоками, які 
стосуються не лише суто виробничих відносин, але й 
соціальних взаємодій, які можуть, з одного боку, при-

внести хаотичність, а з іншого — обумовити впорядку-
вання системи з переходом до більш високого рівня 
продуктивності. З точки зору концепції фізичної еко-

номії, людина здатна постійно інтенсифікувати енер-
гетичні потоки, пов’язані з її духовним розвитком, що 

також відбивається на трудовій поведінці. Інформа-
ційна активність учасників трудових відносин впливає 
на рівень ентропії в системі, що означає ступінь зне-

цінення трудової енергії, її втрати у зв’язку з нераціо-
нальним використанням трудового потенціалу у про-
цесі розв’язання виробничих завдань. З огляду на це, 

підпорядкування в ієрархії системи управління трудо-
вими ресурсами повинне бути жорстким, але специ- 
фічним — на зміну формально-бюрократичним вимо-

гам мають прийти етично-естетичні і поведінкові. Та-
кий підхід може допомогти уникнути проблем, детер-

мінованих базисною невизначеністю і суперечливістю, 
що пов’язані з людськими цінностями і діями. Само-
врядування трудових колективів, навчання на робо-

чому місці, жорстка організаційна культура («запро- 
грамований колективний розум») стають основою су-
часної організації.  

В сучасних умовах нестабільного бізнес-середо-
вища конкурентоспроможність підприємств визнача-
ється передусім рівнем розвитку персоналу та сформо-

ваним інтелектуальним капіталом. У свою чергу, сис- 
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тема управління трудовими ресурсами стає все більш 

складною і потребує досить потужного інформацій-
ного забезпечення та налагодження комунікаційних 

взаємодій. Складність системи полягає і в тому, що у 
ній непередбачуваним чином поєднуються організа-
ційні (управлінські) та самоорганізаційні (спонтанні) 

тенденції. Для забезпечення розвитку такої системи 
недоцільно «гасити» її самоорганізаційний потенціал 
та прояви ентропії у трудовій поведінці окремих вико-

навців, оскільки це може слугувати передумовою для 

потужних інновацій, які з’являються у складних сис-

темах під час так званих «якісних стрибків», у «точках 
біфуркації». Поділ системи управління трудовими ре- 

сурсами на керуючу і керовану є досить умовним, а 
тому чимало управлінських рішень ініціюється са-
мими працівниками, а результат виконання вказівок 

керівника багато в чому визначається ставленням під-
леглих до своєї праці, рівнем задоволення їх потреб та 
іншими суб’єктивними чинниками. 
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Рис. 3. Багаторівневий характер системи управління трудовими ресурсами 
та роль інформаційної активності учасників у процесах самоорганізації праці  

[складено авторами на основі джерела 3] 
 

Висновки. Підвищенню ефективності формуван-
ня і використання трудових ресурсів підприємства 

сприяє скорочення втрат робочого часу та забезпе-
чення його раціонального використання, удоскона-

лення режимів праці і відпочинку. Важливими резер-
вами підвищення ефективності формування і викори-
стання трудових ресурсів підприємства є зростання 

продуктивності праці та підвищення кваліфікації пра-
цівників відповідно до потреб підприємства, поліп-
шення системи перепідготовки кадрів, а також поліп-

шення умов праці. Відповідно до виявлених резервів 
формуються напрями розвитку кадрового потенціалу 
підприємства у складі відповідної стратегії. Застосову-

вані методи управління кадрами передбачають ство-
рення матеріальних і моральних стимулів якісної ро-

боти на противагу адмініструванню. Основні прин-
ципи такого підходу включають: створення системи 
матеріальних стимулів; забезпечення самостійності 

виконавців у прийнятті рішень та широких можливо-
стей просування по службі; створення системи підго-
товки кадрів.  

Таким чином, для гармонізації складових сис-

теми «управління трудовими ресурсами» HR-менедже-
рам необхідно переглянути співвідношення між засо-
бами, з одного боку, жорсткого адміністративного та, 

з іншого, — ціннісно-цільового впливу на поведінку 
підлеглих, що дозволить більш повно розкрити креа-
тивний потенціал кожної особистості та досягти необ-

хідного розмаїття у структурі персоналу, а також пог-
лядах на стратегію розвитку компанії. У ході подаль-
ших досліджень можливе поглиблення теоретико-ме-

тодологічних основ управління трудовими ресурсами 
на засадах самоорганізації праці. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  
В УКРАЇНІ ТА ПРИДНІПРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ 

 
Вступ. Україна відноситься до країн, яким необ-

хідно розвивати прискореними темпами виробництво, 
що орієнтовано на експорт, та активізувати міжнаціо-
нальну діяльність в напрямі пошуку нових ринків 
збуту та товарних позицій експорту. У зв’язку з тим, 
що Україна втратила ринки країн пострадянського 
простору і має складність проникнення на ринки ЄС. 
їй необхідно опановувати інші ринки, де існує потреба 
у продукції, що виробляється в Україні, та на яких не 
існує нетарифних обмежень. Відповідно до Націона-
льної стратегії розвитку експорту Україні необхідно 
орієнтуватись на налагодження більш тісних відносин 
з країнами Африки, Азії, Латинської Америки і це 
може бути важливим напрямом в проведенні зовніш-
ньої політики України [10].  

Під впливом змін на світових товарних ринках та 
геополітичних процесів протягом останнього десяти-
річчя відбулася суттєва трансформація зовнішньої  
торгівлі України як у регіональному, так і товарному 
розрізі. Як було зазначено, поміж головних тенденцій 
є збільшення ролі країн Європи як торговельного пар-
тнера, що серед інших причин, відбулося завдяки 
Угоді про Асоціацію з ЄС та диверсифікації джерел 
постачання енергії. Зокрема, експорт продовольчих 
товарів до країн Європи за останнє десятиріччя збіль-
шився майже уп’ятеро, а за результатами 2017 року 
Україна увійшла до топ-3 постачальників агропродук-
ції до ЄС [17-19].  

Найближчими роками зберігатиметься сировин-
ний характер українського експорту, що спричиняє 
високу залежність зовнішньої торгівлі України від шо-
ків на світових ринках. Пріоритетним в національній 
експортній політиці є експорт агропромислової про-
дукції, але експорт її здійснюється без переробки 
(тобто зерно, м’ясо птиці тощо). 

Метою статті є аналіз перспектив розвитку екс-
порту агропромислової продукції на ринки ЄС, Азії та 
Африки. 

Дослідженням стану перспектив розвитку сіль- 
ського господарства тривалий час займаються україн-
ські вчені, такі як А. Даниленко [25], О. Антонюк,  
П. Антонюк [3], Н. Строченко [4], О. Барилович [1], 
О. Бородіна, І. Залуцький, В. Збарський, Ю. Лузан,  
В. Месель-Веселяк, Б. Пасхавер, А. Пікус, Р. Проко-
пенко [10], В. Зубець. Так, дослідження О. Бариловича 
[1] присвячені аналізу стану сільського господарства в 
Україні, його ролі в економіці держави, стану та тен-
денціям виробництва основних видів сільськогоспо-
дарської продукції, а також проблемам зовнішньої  
торгівлі цією продукцією. О. Головачова у своїй праці 
[2] досліджує стан інфраструктури українського аграр-
ного ринку та його вплив на загальний розвиток АПК. 
А. Задоя досліджував питання зовнішньої торгівлі Ук-
раїни, зокрема АПК [5]. С. Кулицький приділяв увагу 
питанням трансформації економіки [6]. І. Гужва ана-
лізував інструменти торговельного захисту та торгове-
льній війни [15]. 

Результати дослідження. Залежність економіки 
України від поставок енергоносіїв та високотехноло- 
гічної продукції зумовлюватиме високі обсяги імпорту. 
Як наслідок, дефіцит поточного рахунку залишати-
меться на досить низькому рівні (близько 4% ВВП), 
незважаючи на прогнозовані сприятливі зовнішні ці-
нові умови. Такі обсяги дефіциту не повинні бути за-
грозливими для економіки за умови, що основним  
фактором його формування буде інвестиційний попит. 
Експортний потенціал України може суттєво розши-
ритися через подальше відкриття доступу до зовнішніх 
ринків завдяки укладанню договорів про зону вільної 
торгівлі (ЗВТ) з країнами-торговельними партнерами. 
І хоча наявність угод про ЗВТ не гарантує зростання 
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зовнішнього товарообороту, вони стимулюють вітчиз-
няних виробників підвищувати конкурентоздатність 
[20-27].  

Зниження товарообігу з Росією компенсується не 
стільки за рахунок поглиблення співробітництва з ЄС, 
а завдяки відкриттю нових ринків країн Азії та Пів- 
нічної Африки. За останні кілька років географія зов-
нішньої торгівлі України суттєво змінилась. Росія 
поки що залишається одним з великих країн-торгове-
льних партнерів України, але її важливість для україн-
ської економіки знизилась [9]. Найбільш перспектив-
ним напрямом є експорт агропромислової та металур-
гійної продукції. 

Країни Азії в останні три роки стали найбіль-
шими споживачами українських товарів, зокрема про-
довольчих. Експорт олії до регіону за 2006-2017 роки 
збільшився в 10 разів, істотні зміни також відбулися в 
експорті зернових культур за рахунок нарощування 
поставок кукурудзи. У розрізі країн найбільший обсяг 
товарів експортується до Туреччини (металургійна 
продукція та насіння олійних). Більше половини ім-
порту з Азії припадає на Китай, обсяги поставок із 
якого за останнє десятиріччя збільшилися вдвічі за ра-
хунок нарощування імпорту продукції машинобуду-
вання (побутова техніка, запчастини) та промислових 
виробів (одяг та взуття) (рис. 1). 

Українська молочна галузь переживає не най-
кращі часи: зменшення поголів’я корів, закриття ро-
сійського ринку, відміна спецрежиму оподаткування 
та економічна криза в країні розвитку не сприяють. 
Але така «шокова терапія» дає виробникам шанс  
 

 
 

Рис. 1. Країни Азії, з якими Україна активізувала  
експортну діяльність [9, 11] 

 
знайти нові шляхи розвитку: такі як переорієнтація 
експортних напрямків. Хоча й повільно, але це відбу-
вається: замість Росії та країн СНД ключовими ім- 
портерами української молочної продукції стають аф-
риканські та азійські країни, зокрема в регіоні Пів-
денно-Східної Азії. 

Найбільшими споживачами українських товарів є 
Туреччина, Іран, Таїланд, Індія, Саудівська Аравія, 
Китай, Ізраїль, Ірак (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Експорт в країни Азії [9, 11] 

 
У 2016 році в Україні спостерігалося двовідсот-

кове зменшення поголів’я великої рогатої худоби. Як 
наслідок обсяги виробництва молочних продуктів 
впали на 20%, водночас як їхня ціна збільшилася. Ці-
каво, що вартість зросла лише на внутрішньому ринку. 
Вітчизняні ж молочні продукти, що йдуть на експорт, 
навпаки — втратили в ціні. Так, минулого року укра-
їнські виробники продали за кордон на 10% менше 
молока та похідних продуктів, з причин валютних ко-
ливань. 

Перспективним шляхом порятунку галузі є пере-
орієнтація на ринок Південно-Східної Азії. 

З моменту вступу України до ЄС, згідно з до- 
слідженнями Всесвітньої торгової організації, на кож-
ні 10% зростання світового виробництва припадає 16% 
збільшення обсягу світової торгівлі. Тим самим ство-
рюються більш сприятливі умови для його розвитку. 
Коли ж у торгівлі відбуваються збої, сповільнюється й 
розвиток виробництва. 
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Динаміка агропродовольчого експорту демон-
струвала аналогічний тренд, як і решта експортних то-
варів, проте темпи скорочення агропродовольчого  
експорту були меншими ніж загальний і, незважаючи 
на спад після кризових 2012/13 років, зростання по- 
ставок спостерігалось вже у 2016 році. Історично ре-
кордний обсяг агропродовольчого експорту спостері-
гався у 2012 році, він склав порядку 17,9 млрд дол. 
США. Рекордного показника майже вдалося досяг-
нути у 2017 році — експорт склав 17,8 млрд дол. США.  

Основним ринком збуту української сільськогос-
подарської продукції залишається ринок Азії, котрий 
дещо зменшив частку в структурі українського екс- 
порту у 2017 році до 45%, з 48% у 2016 році. Основ-
ними країнами-партнерами з Азії у 2017 році висту-
пали — Індія, Туреччина і Китай. На другому місті — 
країни ЄС, з часткою в 32%, де головними партнерами 
є Нідерланди, Іспанія й Італія. Трійку лідерів закрива-
ють країни Африки, котрі в свою чергу займають 14%. 

Основними партнерами з Африки є Єгипет, Туніс  
і Марокко. 

Аналізуючи данні за 2018 рік загальний обсяг  
торгівлі України з країнами Африки становив  
4,42 млрд дол. США, з яких експорт українських то-
варів склав 3,87 млрд дол. США. Україна продовжує 
зберігати значне позитивне сальдо у торгівлі з Афри-
канським континентом — 3,2 млрд дол. США. Актив-
ність експортно-імпортних операцій з товарів та по- 
слуг між Україною та країнами Африканського конти-
ненту мала негативну тенденцію до спаду у 2012- 
2017 роках. У 2018 році основними споживачами ук-
раїнських товарів в африканських країнах були Єгипет 
(питома вага якого становить 58,44% усього україн- 
ського експорту до країн Африки), Алжир (6,07%), Лі-
вія (6,43%), Марокко (6,94%), Туніс (5,76%) [16]. Пи-
тома вага експорту становила за такими кодами това-
рів: зернові культури (39,37%), чорні метали (31,65%), 
жири та олії тваринного або рослинного походження 
(6,22%) тощо (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Основні статті експорту України до країн Африканського континенту 

Код товару Підгрупа товару Тис. дол. 
США 

Питома вага 
експорту, % 

02 М'ясо та їстівні субпродукти 62148,67 1,61

04 Молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед 27425,91 0,71

10 Зерновi культури 1521600,91 39,37

11 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості 26984,56 0,7

15 Жири та олії тваринного або рослинного походження 240393,87 6,22

17 Цукор і кондитерські вироби з цукру 61527,66 1,59

27 Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 10258,33 0,27

30 Фармацевтична продукція 424,57 0,01

31 Добрива 35536,3117 0,92

72 Чорнi метали 1223325,93 31,65

73 Вироби з чорних металiв 9870,53 0,26

76 Алюмiнiй i вироби з нього 2508,29 0,065

84 Реактори ядерні, котли, машин 23180,34 0,6

85 Електричнi машини 42390,51 1,1

88 Літальні апарати 8413,93 0,22

 
Складено за даними джерела [12]. 

 
Слід зазначити, що серед аграрного імпорту Ук-

раїни першу позицію займає насіння соняшнику, за 
січень-червень 2018 року обсяг закупівель склав  
213,3 млн дол. США. На другому місці знаходиться 
риба морожена (159,9 млн дол. США), а на третьому — 
кукурудза (108,6 млн дол. США). Замикає Топ-10 про-
дуктів аграрного імпорту олія пальмова, обсяг імпорту 
за першу половину 2018 року становив 75,4 млн дол. 
США. Частка топ-10 продуктів агропродовольчого ім-
порту України становить 47%. 

Імпорт після кризових 2012/13 років також де-
монстрував спад. Проте починаючи з 2017 року, спо-
стерігається нарощення імпортних закупок Україною 
як всієї продукції, так і агропродовольчої. У 2017 році 
імпорт продукції АПК зріс на 10,5% порівняно з 2016 
роком і досяг 4,3 млрд дол. США. За перші 6 місяців 
2018 року загальний імпорт становив 25,7 млрд дол. 
США, що на 4% менше порівняно з аналогічним пе-
ріодом 2017 року. В той же час імпорт агропродоволь-
чої продукції за цей період зріс на 20% і становив  
2,4 млрд дол. США. 

Останніми роками Україна нарощує імпорт з 
Польщі, яка займає першу сходинку у структурі агро-
продовольчого імпорту України. За першу половину 
2018 року імпорт із зазначеної країни становив  
214,1 млн дол. США. На другій позиції знаходиться 
Німеччина — 208,9 млн дол. США, а третє місце зай-
має Туреччина — 194 млн дол США. Сумарно топ-10 
країн-постачальників агропродовольчої продукції в 
Україну займають 54% всього агропродовольчого ім-
порту України. Загалом, динаміка експорту агропро-
мислової продукції протягом 2012-2016 років мала  
тенденцію скорочення виручки від експорту товарів з 
одночасним скороченням експорту, але незважаючи 
на загальний негативний тренд, у 2017 році спостері-
галося зростання експорту, в тому числі й на сіль- 
ськогосподарську продукцію. За 2017 рік загальний  
експорт продукції склав 43,3 млрд дол. США, що на 
19% більше ніж за 2016 рік. Станом на 31 грудня 2018 
року загальний експорт товарів з України становив 
47,4 млрд дол. США, що на 9,0% більше порівняно з 
аналогічним періодом 2017 року [12] (рис. 3). 
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Рис. 3. Темпи зростання (зниження) експорту товарів  

(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 
 
За останні 5 років частка продукції АПК у струк-

турі експортної виручки України зросла з 27% у 2013 
році до 41% у 2017 році. За результатами 2018 року 
частка агропродовольчої продукції склала 36,5%. 
Проте варто зазначити, що основу аграрного експорту 
все ще становить експорт сировини, а саме продукція 

рослинного походження — пшениця, кукурудза, яч-
мінь та соєві боби. Частка цієї продукції в структурі 
складає біля 55%. За даними Державної статистики 
України лідируючу позицію в аграрному секторі зай-
має реалізація соняшникової олії, обсяг якої за 2018 
рік складає 4,1 млрд дол. США (рис. 4). 

 
Рис. 4. Структура топ-10 продуктів агропродовольчого експорту за 2018 рік, млн дол. США  

(за даними Держстатистики України) [12] 
 
Вже декілька років поспіль за Україною спостері-

гається тенденція зростання експорту соняшникової 
олії і вона є світовим лідером з її виробництва. Решту 
ключових позицій займають зернові культури (куку- 
рудза, пшениця, ячмінь), а також м’ясо птиці, олійні 
(соєві боби) і продукти переробки олійних (макуха со-
няшникова). Ці ТОП-10 продуктів складають 82% 
всього експорту агропродовольчих продуктів з Укра-

їни. Перед країною постає багато питань щодо вирі-
шення проблемних аспектів експорту її агропромис-
лової продукції.  

З моменту підписання Угоди між Україною та 
Європейським Союзом для України є всі можливості 
нарощувати експорт м’яса птиці до країн ЄС. Але ви-
никла проблема, яка полягає в наступному: щоб захи-
стити своїх європейських фермерів, Брюссель запро-
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вадив мита та обмеження на імпорт, в свою чергу на-
давши Києву можливість продовжити експорт м’яса 
птиці без подальших обмежень.  

Так, в червні 2018 року на засіданні Комітету 
щодо спільної організації аграрних ринків ЄС, повно-
важення якого визначені регламентом 1308/2013,  
особливу увагу зосередили на питаннях, пов’язаних з 
Україною, а саме одному феномену — експорту м’яса 
птиці з України за кодом 0207 1370 (саме за цим кодом 
і експортується м'ясо з кісткою). Це означає, що в гра-
фіку зобов'язань ЄС щодо лібералізації торгівлі в Угоді 
про асоціацію навпроти коду 0207 137 стоїть цифра 0, 
де за розшифровкою даного коду українські вироб-
ники можуть експортувати необмежену кількість від-
повідного товару без мита.  

При цьому навпроти більшості кодів групи 0207, 
що стосуються Gallusdomesticus, тобто домашньої  
курки, є певна тарифна квота — 36 тис. тонн, з що_ 
річним збільшенням на 1 тис. тонн, до 40 тис. Це озна-
чає, що в Угоді має місце обмеження щодо м’яса 
птиці.  

Розглядаючи загальну картину експорту та ім- 
порту українського м’яса птиці (рис. 5) можна ствер-
джувати, що за останні 5 років, незважаючи на те, що 
в 2016 році відбувся спад експорту та імпорту м’яса 
птиці, це виявилося переломним періодом для Укра-
їни. 

 

 
Рис. 5. Динаміка експорту та імпорту м’яса птиці  

за 2014-2018 роки 
 
В подальшому Україна стрімкими темпами стала 

нарощувати експорт м’яса птиці, та майже третій рік 
поспіль утримує сьоме місце в світі за цим показни-
ком, про що свідчать дані Міністерства сільського  
господарства США та Cвітового  банку (рис. 6). 

Це свідчить про те, що Україна швидкими тем-
пами нарощує експорт м’яса птиці до країн ЄС, а та- 
кож виробництво в даному напрямку. По структурі  
експорту м’яса птиці до країн ЄС за 2018 рік основ-
ними імпортерами стали Латвія, Німеччина та Болга-
рія (рис. 7). 

Динаміка експорту м’яса птиці до країн ЄС свід-
чить про те, що Україна швидкими темпами нарощує 
виробництво в даному напрямку. До основних екс- 
портерів за даними аналітичного відділу Ради з питань 
експорту продовольства (UFEB) найбільшим україн-
ським постачальником м’яса птиці за кордон є Миро-
нівський хлібопродукт — 87,9% експорту курятини, 
далі виступає з досить істотним відривом запорізький  
 

 

 
Рис. 6. Обсяг експорту м’яса птиці в 2018 році  

світовими виробниками, тис. т 
 
 

Рис. 7. Експорт м’яса птиці до ЄС Україною  
в 2018 році в грошовому еквіваленті  

(побудовано за даними Держстатистики) [12] 
 

“М’ясопереробний комплекс ЛТД”. Компанія забез-
печує 2,6% поставок за кордон, третє і четверте місце 
з показником в 2,5% і 1,8% експорту займають птахо-
комплекси “Губін” (Волинь) і “Дніпровський”. Зами-
кає п’ятірку лідерів дніпропетровська компанія 
“Агро — Овен”, що забезпечила 1,7% поставок м’яса 
птиці за кордон (рис. 8). 

Розглянемо детальніше ситуацію в Придніпров-
ському економічному районі. Експорт товарів з Дніп-
ропетровської області до країн світу у 2018 році стано-
вив 7,7 млрд дол. США (16,3% від обсягу експорту Ук-
раїни) та перевищив імпорт на 31,2% — це перший по-
казник серед областей України. Слід зазначити, що у 
порівнянні з минулим роком експорт товарів збільши-
вся майже на 10%. Найбільшу частку (92,8%) в екс- 
порті товарів займає промислова продукція. Область 
експортувала більше чверті промислової продукції Ук-
раїни на суму 7,17 млрд дол. США. Продукція АПК  
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і харчової промисловості з часткою 6,7% експортува-
лася на суму 0,515 млрд дол. США, будівельна про- 
дукція (0,5% на суму 38,2 млн дол. США). 

Лідером серед споживачів українських товарів 
стала Польща. Експорт до цієї країни зріс на 35,4% 

порівняно з 2017 роком та складав 715 млн дол. США. 
До Польщі експортувалися зернові культури, насіння 
та плоди маслянистих рослин, жири та олії рослин-
ного або тваринного походження, а також руди, 
шлаки, чорні метали та деревина. 

 

 
 

Рис. 8. Основні 5 постачальників м’яса птиці за кордон в 2018 році 
 
Друге місце серед світових споживачів продукції 

регіону посіла Російська Федерація, експорт до якої 
хоча і знизився на 8,2% порівняно з 2017 роком, але 
все одно посідає лідируючі позиції. Експорт становив 
600 млн дол. США. На третьому місці серед світових 
споживачів продукції регіону є Китай, експорт до 
якого також знизився на 11,5% порівняно з 2017 ро-
ком. Експорт склав 595 млн дол. США. На четвертому 
місці — Туреччина, експорт до цієї країни теж знизи-
вся на 10,3% та склав 532,4 млн дол. США. 

Значно збільшилися обсяги експорту з області 
більш ніж на 50%, порівняно з 2017 роком, в такі кра-
їни світу, як США, Франція, Греція, Бельгія, Індоне-
зія, Сенегал, Сінгапур та Угорщина. Експортні опера-
ції проводились з партнерами зі 159 країн світу. 

Слід зазначити, що у порівнянні з 2017 роком 
значно збільшились обсяги експорту по окремих видах 
продукції, тобто: насіння та плоди олійних культур на 
60,6% (36,9 млн дол. США); какао та продукти з нього 
майже на 50% (11,4 млн дол. США); м’ясо та їстівні 
субпродукти на 43% (16,7 млн дол. США). Тобто м’ясо 
птиці склало 15 % експорту АПК. 

По Запорізькій області експорт товарів у 2018 
році склав 3,38 млрд дол. США, імпорт — 1,76 млрд 
дол. США. Порівняно із 2017 роком експорт збіль- 
шився на 13,3% (на 0,4 млрд дол. США), імпорт — на 
13,3% (на 0,44 млрд дол. США). Позитивне сальдо ста-
новило 0,4 млрд дол. США. Завдяки освоєнню нових 
видів конкурентоспроможної та експортоорієнтованої 
продукції область розширює зовнішні ринки збуту:  
зовнішньоторговельні операції проводились із партне-
рами із 125 країн світу. 

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися 
товари: до Російської Федерації — 12,8% (в 2017 році 
21,1%), Туреччини — 14,1% (в 2017 році 11,8%), Ки-
таю — 6,5%, Італії — 4,6% (в 2017 році 3,9%), Індії — 
3,4%(в 2017 році 5,0%), Польщі — 3,2% (в 2017 році 
7,6%), Ізраїлю — 3,0%% (в 2017 році 2,1%), Греції — 
2,7%. Також, в І кварталі 2017 року експортувалися 
товари до Болгарії — 4,2%, Єгипту — 3,3, Лівану — 3,1, 
Німеччини — 2,7, Чехії — 2,6, Білорусі — 2,3, Йорда-
нії — 2,0%. Основу товарної структури експорту обла-
сті складали: недорогоцінні метали та вироби з них — 
63,2% (в 2017 році 59,2%, зміна у структурі +4), ма-
шини, обладнання та механізми — 14,9% (в 2017 році 
18,3%, зміна у структурі -3,4), продукти рослинного 
походження — 5,5% (в 2018 році 4,7%, зміна у струк-
турі +0,5), жири та олії тваринного або рослинного 
походження — 4,9% (в 2018 році 5,4%, зміна у струк-
турі -0,5), мінеральні продукти — 4,1% (в 2018 році 
4,5%, зміна у структурі -0,4), продукція хімічної та 
пов’язаних з нею галузей промисловості — 2,9% (в 
2018 році 2,8%, зміна у структурі +0,1), готові харчові 
продукти — 2,3% (в 2018 році 2,5%, зміна у структурі — 
0,2). Слід зазначити, що в експортній структурі Запо-
різької області практично відсутня позиція м’яса 
птиці. При цьому Запорізька область увійшла до числа 
областей, де спостерігалась тенденція найвищої ціни 
на м’ясо птиці. Найвищі ціни реалізації м'яса птиці у 
2018 році спостерігалися у Івано-Франківській обла-
сті — 47 908,5 грн/т, а мінімальні — 15 534,1 грн/т — на 
Чернігівщині. У 2018 році максимальна ціна на цей 
вид м'ясопродукції була на Сумщині — 53 646,4 грн/т, 
а мінімальна — 17 459,7 грн/т — у Запорізькій області. 
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По Кіровоградській області експорт товарів у 
2018 році становив 0,52 млрд дол. США, а імпорт — 
0,26 млрд дол. США, порівняно з 2017 роком експорт 
збільшився на 25,5% (на 106152,8 тис. дол. США)  
і становив 1,1% від загального обсягу експорту країни, 
а імпорт — на 11,1% (на 26388 тис. дол. США). Пози-
тивне сальдо становило 259264,6 тис. дол. США. Кое-
фіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,99. Зов-
нішньоторговельні операції проводились з партнерами  
127 країн світу. Серед яких найбільше експортувалось 
товару до: Індії — 12,4% від загального обсягу експорту 
області; Російської Федерації — 7,7% від загального 
обсягу експорту області; Китаю — 6,5%; Туреччини — 
3,3%. 

В пріоритеті товарної структури експорту області 
є товари агропромислового комплексу, а саме: живi 
тварини; продукти тваринного походження — 2% від 
загального обсягу, молоко та молочні продукти, яйця 
птиці; натуральний мед — 1,6%, продукти рослинного 

походження — 26,7%, зерновi культури — 24,6%, жири 
та олії тваринного або рослинного походження — 
31,2%, готові харчові продукти — 14,7%, цукор і кон-
дитерські вироби з цукру — 2,5%, залишки і вiдходи 
харчової промисловості — 11,1%. 

Для більш детального дослідження стану екс- 
порту м‘яса птиці з України проведемо SWOT-аналіз, 
на основі якого можна бути визначитись як підвищу-
вати експорт продукції АПК. SWOT-матриця (табл. 2) 
дозволить нам виявити взаємозв’язки між „внутріш-
німи”(сильні та слабкі сторони) та „зовнішніми”  
(можливості та загрози) факторами, що мають страте-
гічне значення для України. Саме ці взаємозв’язки до-
зволять сформулювати порівняльні переваги, виклики 
й ризики, які є основою для стратегічного вибору — 
формулювання стратегічних та операційних цілей під-
вищення експорту м’яса птиці за кордон на перспек-
тиву. 

 

Таблиця 2 
SWOT-аналіз експорту агропромислової продукції 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Сприятливі погодно-кліматичні умови для роз-
витку сільського господарства. 
2. 90% земель сільськогосподарського призначення 
області становлять ґрунти чорноземного типу. 
3. Найвищий рівень економічного розвитку серед 
усіх напрямів України. 
4. Розвинена інфраструктура залізничного транспо-
рту, наявність річкових портів. 
5. Розвинені зовнішньоекономічні зв’язки. 
6. Дешеве виробництво. 
7. Багатопрофільність виробництва.  
8. Наявність сировини. 
9. Сильні підприємства прагнуть до поліпшення і 
впровадження нових технологій. 
10. Розвинена фінансова інфраструктура (банки, 
біржі). 
11. Збережений науковий потенціал у різних галузях 
 

1. Брак кадрів робітничих професій. 
2. Відсутність стабільних соціальних, економічних та 
політичних умов. 
3. Монопрофільність економіки багатьох міст країни.  
4. Відсутність переробки та утилізації  промислових і 
твердих побутових відходів. 
5. Незначна частка малого та середнього бізнесу в стру-
ктурі економіки країни, брак інфраструктури підтри-
мки МСБ 

Можливості Загрози 

1. Зміцнення відносин між Україною та ЄС, зокрема 
збільшення товарообігу між Україною та країнами 
ЄС. 
2. Підписання договору про зону вільної торгівлі з 
ЄС без виключень та обмежень. 
3. Розширення транскордонного співробітництва. 
4. Виробництво екологічно чистої продукції сільсь-
кого господарства. 
5. Зростання світового попиту на продукти харчу-
вання.   
6. Запровадження досягнень міжнародної практики, 
інновацій і технологій 

1. Політична нестабільність у державі. 
2. Низька конкурентоспроможність продукції вітчиз-
няного виробництва. 
3. Обмеження на постачання м'яса без кісток на ринки 
ЄС. 
4. Несприятливий бізнес-клімат в Україні. 
5. Зростання світових цін на енергоносії. 
6. Нестабільність природно-кліматичних умов, що 
може призвести до змін у сільському господарстві. 
7. Погіршення стану довкілля внаслідок продовження 
політики незбалансованого природокористування. 
8. Скорочення державного фінансування національних 
програм із підтримки розвитку регіонів 
 

 
М‘ясо птиці найбільш затребуване в Африці. 

Споживання м’яса птиці в Тропічній Африці (терито-
рія, що знаходиться нижче пустелі Сахара) за останні 
10 років зросло майже на 100%, а до 2030 року попит 
за оцінками експертів збільшиться в 1, 5 раза. Це по-
в'язано як із зростанням доходів населення, так і з по-
явою мереж фаст-фуду, де м’ясо птиці є одним з ос-

новних інгредієнтів. Імпорт становить майже поло-
вину з споживаного обсягу м’яса птиці — щорічно за-
возиться 2 млн тонн на 3 млрд дол. Лідери імпорту — 
Південна Африка і Ангола. За даними Організації еко-
номічного співробітництва та розвитку (OECD), як 
видно на рис. 9, прогнозований експорт м’яса птиці за 
оцінками експертів до 2025 року може збільшитися  в 
1,5 раза [16].  
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Висновки. Україна має потужний експортний по-
тенціал. Але експортна політика має бути обґрунто- 
вана промисловою політикою. Так, Туреччина, на по-
чатку поводила себе в нарощенні зовнішнього боргу 
як і Україна — нарощувала шаленими темпами. Але 
Туреччина ці кошти не витрачала на погашення  
макро-економічних боргів. Південна Корея пройшла 
подібний шлях. Світовий банк давав їм вказівки щодо 
напрямів розвитку, а саме — в легку промисловість. 
Корея брала позики, але вкладала їх в модернізацію 

промисловості, будівництво доріг, заводів. У резуль-
таті цієї політики ми бачимо такі бренди як LG, 
Samsung. 

На основі досвіду післявоєнного відновлення 
Японії в Україні слід створити Міністерство промис-
ловості та зовнішньої торгівлі, а також на засадах дер-
жавно-приватного партнерства мережу експортно- 
імпортних об’єднань типа «Машімпекс», «Металім-
пекс», «Енергоімпекс», «Зерноімпекс», «Птахоімпекс» 
тощо. 

 

 
Рис. 9. Прогнозна оцінка експорту м‘яса птиці до 2025 року [16] 

 
Україна підписала Угоду про ЗВТ з ЄС. І ЄС дуже 

вміло нею користується, а українським підприємцям 
доцільно ефективно користуватися інструментами 
СОТ. Зараз низка сильних економік світу змушені вда-
ватися до протекціонізму. Тому що є розуміння, що 
світова економіка трансформується під тиском кас-
каду технологічних революцій, відповідно, виникає 
потреба перегрупувати сили. А це можливо виключно 
обпершись на внутрішній ресурс. Так, як у роки Ве-
ликої депресії, так і сьогодні США діють однаково. 
Коли на світовій арені з’являється потужний гра-
вець — зараз це Китай, наприкінці 90-х років — Япо-
нія, до цього Радянський Союз, Європа — вони пере-
будовують свою політику з позиції орієнтації на внут-
рішні резерви. США є самодостатньою державою. 
Вона може вести протекціоністську політику щодо 
іноземних постачальників, як у державних закупівлях, 
де коефіцієнт проникнення імпорту вже сьогодні 5-
6%, чи торгівля. 

В Україні відбувається гонка за експортом, по- 
стійно орієнтуючись на нарощення валютної виручки. 
Міністерство економічного розвитку та торгівлі звітує 
про нарощення експорту, але не говорить про той 
факт, що в країні стрімко нарощується імпорт. На  
підставі поглибленого аналізу структури експорту та 
імпорту можна зробити висновки, що структура пози-
ції експорту країни проглядається у структурі імпорту. 
Тобто це означає, що країна купує товари з нашої си-
ровини, яку ми продали за безцінь. Наприклад, про-
дали необроблені лісоматеріали, купили папір. Або 

продали зерно та м’ясо птиці, європейці продали нам 
ковбасу та молоко. Тобто агропромислову продукцію 
доцільно переробляти, а наступним кроком або спо-
живати, або експортувати. На даному етапі експорт  
агропромислової продукції входить до пріоритетів На-
ціональної експортної стратегії. У Придніпровському 
економічному районі лідером цього напрямку є Дніп-
ропетровська область, де експорт м’яса птиці складає 
15% від експорту АПК. Основними споживачами про-
дукції АПК є ЄС, Азія та Африка. 
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО 
КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Постановка проблеми. Ефективність національ-

ного агропродовольчого комплексу у сучасних умовах 
господарювання безпосередньо залежить від рівня ма-
теріально-технічного забезпечення. Останній же, як це 
доведено численними дослідженнями як вітчизняних, 
так і зарубіжних вчених, визначається станом галузей 
промисловості, що виробляють засоби виробництва, 
зокрема, тракторним і сільським машинобудуванням, 
автомобілебудуванням та ін.  

Аналіз останніх досліджень. Над проблемами ма-
теріально-технічного забезпечення агропродовольчого 
комплексу тривалий час плідно працюють, зокрема, 
вчені Національного наукового центру «Інститут аг- 
рарної економіки». Результати їх досліджень опубліко-
вано у таких монографічних виданнях, як «Форму-
вання виробничого потенціалу та ринку засобів ви- 
робництва» (1993 р.) [27], «Реструктуризація матеріа-
льно-технічної бази агропромислового комплексу» 
(1997 р.) [19], «Формування ринків матеріальних ре- 
сурсів АПК» (2001 р.) [28], «Ринок сільськогосподар-
ської техніки: проблеми становлення» (2005 р.) [20], 
«Проблеми реалізації технічної політики в агропро- 
мисловому комплексі» (2007 р.) [18], «Сільськогоспо-
дарське машинобудування: бути чи не бути?» (2010 р.) 
[2], «Основні засоби сільськогосподарських підпри-
ємств: стан, оцінка, відтворення» (2016 р.) [10] тощо.  

Різні аспекти формування та використання мате-
ріально-технічної бази агропродовольчого комплексу 
висвітлено в авторських монографіях «Енергозбере-
ження в сільському господарстві (економіка, організа-
ція, управління» (1997 р.) [4], «Транспортно-логіс- 
тичні системи підприємств: формування та функціо-
нування» (2006 р.) [16], «Транспортний фактор забез-
печення конкурентоспроможності продукції» (2011 р.) 
[17], «Енергетичний фактор забезпечення конкуренто-
спроможності продукції» (2012 р.) [11], «Логістичне 
управління запасами на підприємствах» (2012 р.) [13], 
«Ефективність використання енергетичних ресурсів у 
логістичних системах агропродовольчого комплексу» 
(2018 р.) [12]. 

Формуванню нової індустріальної політики при-
свячено монографії «Управління промисловими під- 

приємствами: соціально-економічні чинники та особ-
ливості організації» [23], «Україна ХХI: неоіндустріа-
льна держава або «крах проекту» [9], ряд інших публі-
кацій, зокрема [6, 15, 21]. 

Метою статті є аналіз тенденцій матеріально-тех-
нічного забезпечення національного агропродоволь-
чого комплексу в контексті модернізації вітчизняної 
промисловості. 

Виклад основного матеріалу. Агропродовольчий 
комплекс України займає чільне місце в національній 
економіці. Так, згідно з даними [1, с. 4], у 2017 р. ви-
робництво та переробка сільськогосподарської про- 
дукції становили 17,0% ВВП країни, експорт агропро-
довольчої продукції склав 34,0% від загального екс- 
порту, податкові надходження від цієї галузі еконо-
міки склали 43,5 млрд грн.  

Згідно з даними Держстату, USDA, FAO [1, с. 4], 
у 2017-2018 маркетинговому році Україна займала у 
світі перше місце з виробництва насіння соняшника,  
виробництва та експорту соняшникової олії, третє  
місце — з експорту ріпаку та меду, четверте місце — з 
виробництва зерна ячменю, експорту зерна кукурудзи 
і ячменю, п’яте місце — з експорту зерна пшениці та 
виробництва меду, сьоме місце — з виробництва рі-
паку та експорту сої. 

На зорі незалежності України (1991 р.) було зіб-
рано 38,7 млн т зерна. Найменшим намолот виявився 
у 2003 р. — 20,2 млн т. Рубіж у 60 млн т було подолано 
через 10 років — у 2013 р. було зібрано 63,1 млн т.  
У 2015 р. збір зерна склав 60,1 млн т, у 2016 р. —  
66,0, у 2017 р. — 61,9 млн т [26]. За даними Держстату 
в 2018 р. зібрано рекордний урожай — 69,8 млн т. 

Результати діяльності агропродовольчого ком- 
плексу значною мірою залежать від ресурсного забез-
печення виробничо-комерційної діяльності суб’єктів 
господарювання, зокрема, наявного технічного потен-
ціалу. Аналіз свідчить [1, с. 49], що наша держава за 
кількістю тракторів (9 шт./тис. га) відстає від таких су-
сідніх країн, як Польща (91 шт./тис. га) та Білорусь 
(12 шт./тис. га), але випереджає Росію (6 шт./тис. га). 
Схожа ситуація з наявністю комбайнів (Польща та Бі- 
лорусь — 2,3 шт./тис. га, Україна — 1,8 шт./тис. га, Ро-
сія — 0,8 шт./тис. га).  
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Аналіз наявності тракторів і зернозбиральних 
комбайнів у сільськогосподарських підприємствах Ук-
раїни (табл. 1) показує в цілому позитивну динаміку у 
2015-2017 рр. — спостерігається збільшення кількості 
тракторів на 1,1%, зернозбиральних комбайнів — на 
0,4%. Зростання середньої потужності двигуна трак-
тора в аналізованому періоді на 3,4% (порівняно зі  
збільшенням їх кількості на 1,1%) свідчить, що під 
списання йдуть старі, менш потужні технічні засоби, 
які замінюються на більш енергонасичені машини. 

 
Таблиця 1 

Динаміка кількості тракторів і зернозбиральних  
комбайнів у сільськогосподарських підприємствах  

України (на кінець року), тис. шт. 

Сільського-
сподарська 
техніка 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 
2017 р. 
у % до 
2015 р.

Трактори  127,9 132,7 129,3 101,1

Зернозби-
ральні ком-
байни 26,7 27,4 26,8 100,4 

Середня 
потужність 
двигуна 
трактора, 
кВт 94,1 95,1 97,3 103,4 

Джерело: дані Держстату України [25, с. 71], власні 
розрахунки. 

Згідно з даними [1, с. 49], за останні роки зріс 
імпорт в Україну і продаж сільськогосподарської тех-
ніки. Так, у 2015 р. було імпортовано і продано трак-
торів на суму 299 млн дол. США, у 2016 р. — 518 млн 
дол. США, у 2017 р. — 693 млн. дол. США (у 2,3 раза 
більше проти 2015 р.); техніки для збирання і обмо-
лоту — відповідно 177 млн дол. США, 408 млн дол. 
США, 480 млн. дол. США (у 2,7 раза більше проти 
2015 р.); ґрунтообробної техніки — відповідно 131 млн 
дол. США, 245 млн дол. США, 231 млн дол. США (у 
1,8 раза більше проти 2015 р.). 

Зокрема, імпорт техніки склав: тракторів у  
2015 р. — 40 тис. шт., у 2016 р. — 59 тис. шт., у 2017 р. — 
86 тис. шт. (у 2,2 раза більше проти 2015 р.), машин 
для збирання і обмолоту — відповідно 51 тис. шт.,  
60 тис. шт., 96 тис. шт. (у 1,9 раза більше проти  
2015 р.), ґрунтообробних знарядь — відповідно 41 тис. 
шт., 60 тис. шт., 122 тис. шт. (у 3 рази більше проти 
2015 р.). 

Детальнішу інформацію про структуру закупівель 
нових тракторів сільськогосподарськими підприєм- 
ствами України у 2016 р. наведено в табл. 2. 

Судячи зі статистичної інформації, цінам на сіль-
ськогосподарську техніку характерна тенденція до зро-
стання. Зокрема, у 2016 р. середня ціна тракторів усіх 
моделей склала 119,4% до 2015 р., у тому числі трак-
торів із потужністю двигуна менше 40 кВт — 135,1%, 
від 40 до 60 кВт — 101,1%, від 60 до 100 кВт — 108,6%, 
понад 100 кВт — 126,4% [розраховано за даними: 8,  
с. 6]. 

 
Таблиця 2 

Закупівлі нових тракторів сільськогосподарськими підприємствами України у 2016 р. 

Назва, країна-виробник Кількість, шт. 
Середня ціна,  

тис. дол. США за шт. 

Трактори з потужністю двигуна менше 40 кВт, всього 95 11,7 
У тому числі: «Беларус» (Білорусь) 54 9,7 

«Foton» (Китай) 20 10,4 

Трактори з потужністю двигуна від 40 до 60 кВт, всього 434 16,6 

У тому числі: із них: «Беларус» (Білорусь) 378 15,2 

Трактори з потужністю двигуна від 60 до 100 кВт, всього 1691 24,8 

У тому числі: «Беларус» (Білорусь) 1261 17,5 

«New Holland» (США) 94 33,7 

«Case» (США) 62 43,8 

«John Deere» (США) 58 69,4 

«Landini» (Італія) 12 35,1 

Трактори з потужністю двигуна понад 100 кВт, всього  1557 109,8 
У тому числі: «John Deere» (США) 404 154,6 

«New Holland» (США) 220 103,6 

«Беларус» (Білорусь)  220 36,8 

«Case» (США) 205 138,0 

«ХТЗ» (Україна) 81 42,4 

«Claas» (Німеччина) 69 128,0 

«Fendt» (Німеччина) 69 184,1 

«ХТА» (Україна) 55 35,2 

«Massey Ferguson» (США) 27 148,3 

«Кий» (Україна) 16 25,2 

Джерело: дані Держстату України [8, с. 6], власні розрахунки. 

 
Науковий інтерес також має аналіз ситуації на  

рівні територіальних громад. Типовим аграрним райо-
ном лісостепу України є Котелевський район Полтав-
ської області, що знаходиться на межі трьох сусідніх 
областей — Полтавської, Сумської та Харківської. Ви-
робничо-збутову діяльність в аграрній сфері тут здійс-
нюють 10 великих і середніх сільськогосподар- 
ських підприємств (які обробляють 29,5 тис. га ріллі), 

28 фермерських господарств (що мають в обробітку  
4,0 тис. га) та домогосподарства з присадибними ді- 
лянками. У 2018 р. сільськогосподарські підприємства 
та фермерські господарства виробили 68% сільсько- 
господарської продукції від загальної кількості, госпо-
дарства населення — 32% [5]. 

За повідомленням управління агропромислового 
та економічного розвитку Котелевської райдержадмі- 
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ністрації [3], сільськогосподарськими підприємствами 
у звітному році придбано 62 одиниці техніки та об- 
ладнання на суму 71,9 млн грн, у тому числі 39 оди-
ниць іноземного виробництва на суму 66,9 млн грн. 
Зокрема, закуплено два трактори («John Deere» та 
«New Holland»), дві сівалки та сім одиниць ґрунтооб-
робної техніки іноземного виробництва. Надійшло та-
кож сім одиниць ґрунтообробної техніки вітчизняного 
виробництва. Відповідно до «Програми отримання  
часткової компенсації вартості придбаної сільськогос-
подарської техніки та обладнання українського ви- 
робництва» чотири фермерські господарства району 
придбали вісім одиниць техніки [29].  

У монографії [12] наведено порівняльну оцінку 
агрегатів для обробітку ґрунту вітчизняного та інозем-

ного виробництва, а також збирання насіння соняш-
ника комбайнами різних моделей, здійснену к.е.н. 
О.Г. Захарченко (науковий керівник д.е.н. В.І. Пере-
бийніс).  

Для вибору складу агрегату з оранки стерні вико-
ристано метод ранжування, враховуючи такі основні 
показники, як витрати пального, витрати праці та екс-
плуатаційні витрати. Відповідно до кожного показ-
ника обраним агрегатам присвоюється ранг. Перший 
ранг отримує агрегат із найнижчим результативним 
показником. Агрегат, який має найнижчий сумарний 
ранг, буде задовольняти вимоги щодо економного ви-
користання не лише пального, а й праці та експлуата-
ційних витрат (табл. 3). 

Таблиця 3 
Порівняльна характеристика складу машинно-тракторних агрегатів на оранці ґрунту  

(7 клас ґрунтів, 2 група господарств) 

Склад агрегату 

Ви-
трати 
па-
лива, 
л/га 

Витрати 
праці на 
100 га, 
люд-год 

Екс-
плуа- 
таційні 
витрати, 
грн /га 

Ранг за 
витра-
тами па-
лива 

Ранг 
за ви-
тра-
тами 
праці 

Ранг за 
експлуата-
ційними 
витратами 

Сумар-
ний 
ранг 

Вітчизняні гусеничні трактори

ХТЗ-180+ПНЛ-8-40 18,50 65,42 1184,98 5 3 11 19

ХТЗ-180+ПТК-9-35 18,40 69,31 1075,95 4 4 10 18

Т-150-05+Vari Diam-160 21,40 118,64 1269,59 8 15 13 36

Т-150-05+ПЛП-6-35 21,60 109,38 545,37 10 13 4 27

Т-150-05+ПЛН-5-35 21,30 94,59 622,62 7 11 6 24

Вітчизняні колісні трактори

ЮМЗ-8073+ПЛН-4-35 31,40 304,35 199,79 14 17 2 33

ЮМЗ-8073+ПЛН-3-35 22,40 318,18 154,51 12 18 1 31

ХТЗ-17021+ПЛП-6-35 22,30 89,74 722,07 11 9 8 28

ХТЗ-17021+ПЛН-5-35 21,50 102,94 648,58 9 12 7 28

ХТЗ-17021+Vari Diam-160 17,80 83,33 1832,62 2 7 16 25

ХТЗ-17021+ПЛН-4-35 24,50 112,90 600,03 13 14 5 32

Колісні трактори виробництва країн СНД

МТЗ-1025+ПЛН-3-35 24,50 140,00 290,94 13 16 3 32

К-701+ПНЛ-8-40 22,40 58,33 1266,15 12 2 12 26

К-701+ПНЯ-6-42 24,10 84,34 950,53 13 8 9 30

Колісні трактори інших країн

John Deere-8400+John Deere-
995  18,00 56,91 5525,99 3 1 19 23 

John Deere-8200+SP «Gregoire 
Besson»  18,00 83,33 4351,40 3 7 18 28 

Favorit-824+Vari Diamant-160 17,40 70,00 3643,57 1 5 17 23

Favorit-824+ПЛН-5-35 22,40 93,33 1397,29 12 10 14 36

Ford-8560+Vari Diamant-160 18,60 82,35 1744,87 6 6 15 27

Джерело: [12, с.138-139]. 
 

Аналіз даних табл. 4, показав, що найбільш при-
йнятними є агрегати ХТЗ-180+ПТК-9-35 та ХТЗ-
180+ПНЛ-8-40. Варто зазначити, що найменш енер-
говитратним є агрегат Favorit-824+Vari Diamant-160, а 
найменш трудозатратним — John Deere-8400+John 
Deere-995. 

Цими ж дослідженнями [12] встановлено, що ви-
трати пального на збиранні урожаю значною мірою за-
лежать від урожайності насіння соняшника (рис. 1). 
Згідно з цими даними, найбільш енергоекономним є 
агрегат СК-5+З4-103А.  

Ураховуючи значні посівні площі під цією куль-
турою та важливість фактору часу, при виборі ком-
байну значну роль відіграє виробіток за зміну (рис. 2). 

З огляду на зазначене, найбільш продуктивними є такі 
комбайни, як BISON-BSZ-110 та Mega-204. 

Порівняльну оцінку роботи різних видів зерноз-
биральних комбайнів у реальних умовах господарю- 
вання, здійснену к.е.н. О.В. Федірцем (науковий ке- 
рівник д.е.н. В.І. Перебийніс) [11], наведено в табл. 5. 

Дані табл. 5 указують на те, що урожайність зер-
нових при збиранні комбайном Джон Дір-9500 за ра-
хунок нижчих втрат на 2,7% більша, ніж при збиранні 
комбайном ДОН-1500, та на 8,4% при збиранні ком-
байном ДОН-1500Б. 

Порівняно з комбайнами ДОН-1500 та ДОН-
1500Б, більш досконалим комбайном Джон-Дір 9500 
намолочено зерна відповідно на 21,6 та 31,1% більше.  
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Рис. 1. Енергоємність збирання  насіння соняшника комбайнами різних моделей 

Джерело: [12, с. 140]. 

 
Рис. 2. Продуктивність комбайнів різних марок на збиранні насіння соняшника 

Джерело: [12, с. 141]. 
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Таблиця 5 

Порівняльна оцінка роботи зернозбиральних комбайнів різних моделей 
на збиранні ранніх зернових на площі 200 га (ТОВ “Чиста криниця” 

Новосанжарського району Полтавської області) 
Показники ДОН-1500 ДОН—1500Б Джон—Дір 9500

Обсяг виконаної роботи за зміну, га 7,5 8,6 9,6 

Намолочено  зерна за зміну, т 53,2 57,3 69,7 

Середня робоча швидкість, км/год 3,4 3,6 4,0 

Чистий робочий час, год 3,8 4,4 3,9 

Продуктивність, га/год 2,0 2,0 2,5 

Продуктивність, т/год 13,9 13,2 17,8 

Тривалість розвантаження бункера, хв 2,8 1,8 2,2 

Конструктивна ширина захвату жатки, м 6,0 6,0 6,3 

Робоча ширина захвату, м 5,8 5,7 6,2 

Коефіцієнт використання ширини захвату 0,97 0,95 0,98 

Тривалість розвантаження однієї тонни зерна, хв 0,47 0,37 0,45 

Витрати пального, л/га 14,7 13,9 14,0 

Витрати пального, л/т 2,08 2,08 1,94 

Втрати врожаю, ц/га 3,0 6,7 1,1 

Джерело: [11, с.151-152]. 

 
Коефіцієнт використання ширини захвату комбайна 
Джон — Дір становить 0,98, тобто робоча ширина  
захвату майже відповідає конструктивній. Середня  
швидкість складає 4 км/год, яка перевищує швидкість 
комбайна ДОН-1500 на 0,58 км/год та комбайна ДОН-
1500Б — на 0,42 км/год, що впливає на тривалість руху 
сільськогосподарської техніки в загоні.   

Проведені дослідження дозволяють говорити про 
вищу економічну ефективність використання зерно- 
збиральних комбайнів Джон—Дір 9500 у порівнянні з 
комбайнами ДОН-1500 та ДОН-1500Б, що поясню-
ється їх кращими експлуатаційними характеристи-
ками, вищою продуктивністю та надійністю. 

У монографічній праці [12] наведено енергетичну 
оцінку використання різних автомобілів при транс- 

портуванні насіння соняшника, здійснену к.е.н.  
О.Г. Захарченко (науковий керівник д.е.н. В.І. Пере-
бийніс). Оцінена робота самоскидів, обладнаних дизе-
льними двигунами (за винятком КамАЗ-65115-863-03, 
що має газобалонне устаткування), та автопотягів 
(табл. 6, 7).  

Встановлено (табл. 6), що найвищий коефіцієнт 
використання вантажопідйомності на перевезенні на- 
сіння соняшника мають самоскиди КамАЗ-53215 
«Ставр» — 0,80,  Ford Cargo 2535F AGRO — 0,62, МАЗ-
555102-4227 — 0,60. Найбільш економними за показ-
ником питомих витрат пального з розрахунку на 1 ткм 
є КамАЗ-53215 «Ставр» (0,043 л/ткм) та Ford Cargo 
2535F AGRO (0,046 л/ткм).  

 
 

Таблиця 6 
Енергоємність транспортування насіння соняшника автомобілями-самоскидами 

Марка автомобіля 

Коефіцієнт 
викорис-
тання ван-
тажопідйом-

ності 

Номіна-
льна ван-
тажопід-
йомність, 

т 

Обсяг пе-
ревезе-
ного со-
няшника, 

т 

Норма ви-
трати паль-
ного на 100 
км пробігу, 

л 

Питомі витрати 
пального, л/ 

ткм 
 

КамАЗ-53215 «Ставр»  0,80 10,5 8,4 28 0,043

Ford Cargo 2535F AGRO  0,62 17,0 10,5 37 0,046

Ford Cargo 3535D AGRO  0,42 21,5 9,1 36 0,051

КамАЗ-45144-061  0,48 14,0 6,6 28 0,055

КамАЗ 6520 AGRO  0,46 20,0 9,1 39 0,056

МАЗ-5516А8-336  0,41 19,0 7,7 34 0,057

МАЗ-555102-4227  0,60 9,0 5,4 24 0,058

КамАЗ-45143-012-15 0,54 10,0 5,4 28 0,068
МАЗ-551608-236 0,41 19,0 7,7 40 0,068
КамАЗ-45142-010-15 0,27 14,5 3,9 28 0,095
КамАЗ-65115-863-03 0,25 13,8 3,5 40 0,149

Джерело: [12, с.149] 
 

Використання причепів значно збільшує ефек- 
тивність транспортування, зменшуючи енергоємність 
перевезення у 2-2,5 раза (табл. 7). Так, найефектив-
ніше поєднання вантажопідйомності та енергоємності 
властиве для самоскидів КамАЗ-53215 «Ставр», Ford 
Cargo 2535F AGRO, Ford Cargo 3535D. 

Згідно з даними [1, с. 49], продаж сільськогоспо-
дарської техніки українського виробництва у 2015 р.  
склав 288 млн. дол. США, у 2016 р. — 300 млн дол. 
США, у 2017 р. — 348 млн дол. США (у 1,2 раза більше 
проти 2015 р.).  
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Про стан виробництва в Україні окремих видів 
сільськогосподарської техніки свідчать дані табл. 8.  

Дані табл. 8 вказують на суперечливі тенденції 
функціонування вітчизняного машинобудування. 
Якщо виробництво причепів та напівпричепів для 
сільського господарства, тракторів (із потужністю дви-

гуна більше 59 кВт), сівалок, саджалок, машин розса-
досадильних, картоплекопачів та картоплезбиральних 
машин, розпушувачів і культиваторів в досліджува- 
ному періоді характеризується позитивною динамі-
кою, то виробництво решти техніки (зокрема, зерно- 
збиральних комбайнів) зменшується. 

 
 

Таблиця 7 
Енергоємність транспортування насіння соняшника автопотягами 

Склад автопотягу 

Обʼєм 
при-
чіпу, 
м3 

Максималь-
ний обсяг 
перевезення 
соняшника, 

т 

Питомі ви-
трати паль-

ного,  
л/1 т-км, 
(м3/1 ткм) 

Коефіцієнт  
викорис-

тання ванта-
жопідйомно-
сті з при-
чіпом 

Зменшення  
питомих ви-
трат пального 
при викорис-
танні при-
чепу, разів 

КамАЗ-53215 «Ставр» + СЗАП-8357 „Ставр-1” 24,5 17,0 0,021 0,75 2,0
МАЗ-555102-4227 + МАЗ-856102-010 22,0 13,1 0,024 0,44 2,4
КамАЗ-45144-061 + МАЗ-856102-010 22,0 14,4 0,025 0,41 2,2
Ford Cargo 2535F AGRO + МАЗ-856102-010 22,0 18,2 0,026 0,48 1,7
Ford Cargo 3535D AGRO + МАЗ-856102-010 22,0 16,8 0,028 0,40 1,9
МАЗ-5516А8-336 + МАЗ-856102-010 22,0 15,4 0,029 0,39 2,0
КамАЗ 6520 AGRO + МАЗ-856102-010 22,0 16,8 0,030 0,41 1,9
МАЗ-551608-236 + МАЗ-856102-010 22,0 15,4 0,034 0,39 2,0
КамАЗ-45143-012-15 + НЕФАЗ-8550 15,0 10,6 0,034 0,53 2,0
КамАЗ-45142-010-15 + МАЗ-856100-014 11,0 7,7 0,047 0,25 2,0
КамАЗ-65115-863-03 + СЗАП 8551 15,4 8,9 0,058 0,34 2,5

Джерело: [12, с.150-151]. 

 
 

Таблиця 8 
Виробництво окремих видів продукції машинобудування для сільського господарства, тис. шт. 

Сільськогосподарська техніка 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
2017 р. у % 
до 2015 р. 

Трактори з потужністю двигуна 
більше 59 кВт 2,8 3,3 3,3 117,9 

Плуги 3,7 3,6 2,9 78,4 

Розпушувачі та культиватори 3,4 3,8 4,0 117,6 

Сівалки, саджалки та машини 
розсадосадильні 4,2 4,8 5,1 121,4 

Косарки тракторні 2,5 3,5 3,6 144,0 

Картоплекопачі та картоплезби-
ральні машини 0,6 0,3 0,4 66,7 

Комбайни зернозбиральні, шт. 100 154 70 70,0 

Причепи та напівпричепи для 
сільського господарства 1,7 2,7 3,8 223,5 

Машини для приготування кор-
мів для тварин 63,2 75,6 49,3 78,0 

Джерело: дані Держстату України [25, с. 69-70], власні розрахунки. 

 
У публікації [14] нами досліджено розвиток авто-

мобілебудування в Україні та у наших сусідів. Згідно з 
даними [7], у країнах Східної Європи (наприклад, Че-
хії та Словаччині) автомобілебудування займає клю-
чове місце в економіці, забезпечуючи створення 8- 
10% ВВП та понад 20% промислового виробництва. У 
цих країнах виробляється понад 100 автомобілів на 
1000 жителів, що дозволяє повною мірою покривати 
внутрішній попит та експортувати значні обсяги. В 
умовах глобальної економічної кризи 2009-2010 рр. 
Чехія та Словаччина зберегли обсяги виробництва.  

Вітчизняні автомобілевиробники виробляють  
вантажні автомобілі усіх класів, що застосовуються в 
агропродовольчому комплексі. Зокрема, за даними [7], 
до особливо малих відносять ЗАЗ Lanos пікап, Богдан 

2310, промтоварний фургон БАЗ Т713, Skoda Room-
ster, Skoda Roomster Praktik. До вантажних автомобілів  
малої вантажопідйомності належать ISUZU NLR85AL, 
середньої вантажопідйомності — ISUZU NMR85L, 
ISUZU NPR75L-KL/LL БАЗ 713.10, БАЗ 713.23, вели-
кої вантажопідйомності — КрАЗ М16.1Х, КрАЗ 
М19.2R, КрАЗ С26.2М, КрАЗ С18.1, БАЗ 713.28, БАЗ 
Т518, БАЗ Т15188, БАЗ Т9016 тощо.  

Нашими дослідженнями [16, 17] встановлено такі 
тенденції розвитку автомобільного транспорту: зрос-
тання швидкості руху транспортних засобів, збіль-
шення вантажомісткості автомобілів та автомобільних 
поїздів, збільшення питомої ваги автотранспорту у 
структурі вантажоперевезень, насиченість ринку авто-
мобільної техніки, де пропозиція перевищує попит. Од- 
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нак вітчизняний автомобільний парк загалом не від-
повідає вимогам нормативів «Євро-5» з екології, шумо-
вого фону та безпеки руху. 

На думку науковців Інституту економіки проми-
словості НАН України О.І. Амоші та В.І. Ляшенка [6],  
фактичний стан промисловості нашої держави свід-
чить про її перебування на етапі експортоорієнтова-
ного розвитку сировинної спрямованості та інверсив-
ного типу, утвореного внаслідок деіндустріалізації та 
економічного занепаду. Для цього етапу характерним 
є переважання «вертикальної» («жорсткої») моделі 
промислової політики. З цих міркувань інструментарій 
політики, що має проводитись в Україні, повинен за-
безпечити певну селективність щодо суб’єктів і об’єк-
тів політики з точки зору визначення пріоритетів, 
спрямування ресурсів і формування відповідної моти-
вації до діяльності у тих чи інших сферах виробництва. 

Як зазначають дослідники [9], у сучасному світі 
набуває актуальності концепція нової індустріальної 
політики (неоіндустріалізації), яку впроваджують у 
себе розвинені країни, зокрема, Китай, США. Неоін-
дустріалізація активізує економічні та соціальні про-
цеси шляхом зростання вимог до кваліфікації робітни-
ків, появи нових спеціальностей, сучасних рекоменда-
цій щодо розташування промислових об’єктів на тери-
торії міст, посилення вимог до якості та розвитку ін-
фраструктури, входження малого та середнього бізнесу 
до мережевих структур з метою посилення динаміки 
промислового розвитку.  

Досліджуючи розвиток суб’єктів господарювання 
в умовах нової індустріальної політики, доведено [22] 
необхідність формування процедурно-технологічних 
процесів організації діяльності підприємств на основі 
новітніх знань як вищого рівня використання інте- 
лектуального потенціалу управлінських кадрів та їх 
творчості при створенні систем управління і моделей 
розвитку, діагностичного процесу (реалізованого за 
допомогою сучасних комп'ютерних технологій, мате-
матичного моделювання і системного аналізу), що за-
безпечує створення та вибору ефективної методики 
аналізу виробничо-господарської діяльності, дозво- 
ляє провести оцінку якості функціонування сис-
теми/суб’єкта, а на її основі — прийняття управлін- 
ських рішень.  

Перспективи розвитку тракторного, сільськогоспо-
дарського та автомобільного машинобудування в Укра-
їні, здатного задовольнити потреби внутрішнього ринку, 
на наш погляд, залежать від активізації державної полі-
тики у напрямі стимулювання розвитку виробництва, 
проведення реструктуризації і модернізації потужностей, 
зниження рівнів енерго- та ресурсоємності бізнес-проце-
сів на підприємствах, освоєння виробництв гібридної  
техніки, реалізації ефективної соціальної політики,  
вдосконалення виробничого, фінансового, маркетинго-
вого, логістичного менеджменту на підприємствах галузі, 
розширення послуг фірмового технічного сервісу для аг-
рарних товаровиробників. 

Висновки. Ефективність агропродовольчого ком-
плексу України залежить від рівня його матеріально-
технічного забезпечення, який визначається станом 
промисловості, що виробляє засоби виробництва. 
Установлено позитивну динаміку збільшення у сіль- 
ськогосподарських підприємствах кількості тракторів  
і зернозбиральних комбайнів, зростання середньої по-
тужності двигуна трактора в 2015-2017 рр. Протягом 

останніх років зріс імпорт і продаж сільськогосподар-
ської техніки. 

У статті наведено порівняльну оцінку техніки  
вітчизняного та іноземного виробництва: агрегатів для 
обробітку ґрунту, збирання зернових та насіння со- 
няшника комбайнами різних моделей, використання 
автомобілів при транспортуванні насіння соняшника. 

З’ясовано суперечливі тенденції функціонування 
вітчизняного машинобудування та розвитку автомобі-
льного транспорту. Розглянуто перспективи розвитку 
тракторного, сільськогосподарського та автомобільного 
машинобудування в Україні, здатного задовольнити по-
треби внутрішнього ринку. Акцентовано увагу на кон- 
цепції нової індустріальної політики (неоіндустріаліза-
ції), яку реалізують індустріально розвинені країни. 
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ЕКОЛОГІЧНА КОНФЛІКТНІСТЬ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ: 
ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

 
Постановка проблеми. Загострення проблем за-

бруднення довкілля відходами виробництва та спожи-
вання, що наразі постали врівень із питаннями со- 
ціально-економічної кризи в багатьох країнах світу, 
зокрема, в Україні, спричиняє необхідність екологіч-
ної спрямованості розвитку економіки та суспільства. 
Для його забезпечення необхідна ефективно функціо-
нуюча система екологічного управління, в тому числі 
така її важлива складова як екологічне оподаткування. 
З моменту обрання курсу на сталий розвиток і його 
продовження сьогодні у форматі Глобальних цілей до 
2030 року, проблемі екологізації соціально-економіч-
ної діяльності приділяється значна увага. Створено на-
укові засади економічної оцінки збитків, спричинених 
забрудненням навколишнього природного середо-
вища, окреслено шляхи забезпечення екологічної без-
пеки, певного удосконалення зазнало екологічне зако-
нодавство, сформовано економічні основи екологіч-
ного менеджменту тощо. Проте, на наш погляд, недо-
статньо дослідженою залишається проблема конфлік-
тності в сфері екологічного управління, що має високу 
складність і різнорідність чинників. 

Проблема формування системи управління еко-
логічно спричиненими та, зокрема, природно-ресурс-
ними конфліктами набуває особливої важливості для 
розвитку сфери охорони навколишнього середовища  
і забезпечення екологічної безпеки в момент загост-
рення соціально-економічної і екологічної криз. Одна 
з них є прямим наслідком безвідповідального пово-
дження з відходами. Є багато прикладів утворення ве-
личезної кількості відходів, відсутності чіткої держав-
ної політики щодо поводження з ними, впливу за- 
бруднених речовин на здоров’я та життя населення. 
Для України сьогодні це передусім трагедія в Грибо-
вичах [1], яка також є попередженням для Львова та 
всіх інших українських міст щодо можливості повто-
рення жахливої ситуації в сфері поводження з відхо-
дами, що призвела до загибелі людей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема-
тика екологічних конфліктів, або більш широко — еко-
логічної конфліктності (пов’язаної із природними ре-
сурсами, відходами, якістю природного середовища), 
зокрема, щодо управління ними з урахуванням полі-
тичних, економічних та інших чинників, у взає-
мозв’язку з екологічною безпекою, сталим розвитком, 
екологічним менеджментом тощо, викладені в роботах 
видатних економістів, екологів і соціологів, таких як 
О. І. Амоша [2], О. Ф. Балацький [3], Б. В. Буркин- 
ський, А. І. Мартієнко, Н. І. Хумарова [4], Н. П. Гледіч 
(N. P. Gleditsch) [5], Т. Гомер-Діксон (T. Homer-Dixon) 
[6], С. А. Мейсон (S. A. Mason), К. Р. Шпільман 
(K. R. Spillman) [7] та ін., зокрема, [8; 9]. Водночас  
теоретичним, методологічним і науково-практичним 
питанням управління, зокрема, щодо інструментарію 

державного та ринкового впливу на причини еколо- 
гічної конфліктності економічної діяльності, зокрема, 
щодо питання про екологічне оподаткування в сфері 
поводження з відходами, на наш погляд, приділено 
недостатньо уваги. 

З огляду на вищезазначене, мета дослідження по-
лягає у формуванні та розвитку теоретико-методоло- 
гічних підходів до управління та оподаткування в 
сфері природокористування та охорони навколиш-
нього природного середовища, зокрема, поводження з 
відходами з урахуванням конфліктності еколого-еко-
номічних відносин, які спричиняють збитки через за-
бруднення довкілля. 

Виклад основних результатів. Загальнонауковий 
погляд на передумови формування та безпосередньо 
екологічні конфлікти полягає в тому, що згідно з ен-
вайронментологічною картиною світу людину оточує 
природне середовище, і водночас людина створює 
власне соціальне середовище, що, поряд із цим, також 
впливає на її життя та поведінку. Дві складові довкілля 
(соціум і природа) в своєму протистоянні та постійній 
боротьбі породжують еволюційні процеси. Вкрай не-
безпечною, неприпустимою формою соціоприродних 
протистоянь є антагонізм із його еколого-економіч-
ними та соціальними негативними наслідками. При-
чини вказаних антагоністичних дій криються, на пер-
ший погляд, у дефіциті природних ресурсів, або ж  
навпаки — в їх занадто великій кількості. Проте, як 
свідчать факти, в більшості випадків розпалення еко-
логічно спричинених війн чи свідомого допущення 
настання техногенних катастроф у взаємозв’язку з 
природними компонентами, — це наслідок корисли-
вих інтересів і мотивів окремих осіб і соціальних  
груп, що, як правило, виступають у ролі суб’єктів еко-
лого-економічної діяльності в межах певної території 
[10]. 

Поряд із питанням екологічних конфліктів ми 
розглядаємо більш широке питання екологічної кон-
фліктності, що пояснюється необхідністю викриття 
глибинних суперечностей, які знаходяться в основі 
будь-яких еколого-економічних чи соціально-еколо- 
гічних відносин. Розглянемо на прикладі порівняння 
показників поводження з відходами в країнах у таб-
лиці. 

Як бачимо, чим багатша країна, тим більше в ній 
утворюється відходів. Парадокс полягає в тому, що ре-
циклінг і тим більше спалювання кардинально не ви-
рішують проблему відходів. Існують негативні еколо-
гічні наслідки спалювання, а також значні витрати, 
пов’язані з переробкою відходів, що все ж не є аль- 
тернативою для дуже простого рішення: треба менше 
утворювати відходів, як на виробництві, так і в сфері 
споживання. 
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В. Вернадський у роботі [12] наголошував на 
тому, що історичні явища, такі як Перша та Друга сві-
тові війни слід розглядати «…як єдиний великий зем-
ний геологічний, а не тільки історичний процес». У 
його соціоприродній ноосферній концепції закладені 
підвалини сучасних досліджень екологічно спричине- 
них конфліктів, зокрема, він писав: «ХХ століття є 
століттям наукового антагонізму… Людство, як жива 
речовина, нерозривно пов’язане з матеріально-енерге-
тичними процесами певної геологічної оболонки зе-
млі — з її біосферою… Біосфера отримує цілком нове 

розуміння. Вона є планетним явищем космічного ха-
рактеру… Людина… стає могутньою геологічною си-
лою, що все зростає. Ця геологічна сила склалася гео- 
логічно тривало, для людини абсолютно непомітно. З 
цим співпала зміна (матеріальна передусім) поло-
ження людини на нашій планеті… Міць її пов’язана не 
з її матерією, проте з її… розумом і спрямованою цим 
розумом працею. В геологічній історії біосфери перед 
людиною відкривається велике майбутнє, якщо вона 
зрозуміє це й не буде використовувати свій розум  
і свою працю на самознищення». 

 
Таблиця 

Деякі показники поводження з відходами в Україні, Польщі та Німеччині 

Показники станом на 2016 рік Німеччина Польща Україна

Утворення відходів, на душу населення, кг/день 1,72 0,79 0,93

Утворення відходів у сільському господарстві, тонн/рік 15 011 037 4 679 634 8 600 000

Всього утворено відходів, тонн/рік 51 410 863 11 059 953 15 242 025

Покриття населення процесом збору відходів, % 97,55 100,00 75,86

Захоронення відходів, % 0,21 44,26 94,07

Спалювання відходів, % 31,71 13,24 2,73

Переробка відходів, % 47,83 26,39 3,20
Джерело: [11]. 

 
Взагалі, з широкого погляду, будь-які загост-

рення чи протистояння в соціоприродних системах 
можна віднести до конфліктної форми еколого-еконо-
мічної взаємодії. Більше того, власне господарська ді-
яльність, особливо з активізацією в ній екологічних 
чинників, є конфліктною за своєю природою; забруд-
нення довкілля будь-яких масштабів також містить у 
собі певний конфліктний потенціал тощо. Проте саме 
конфлікти як форма еколого-економічної боротьби, 
поряд із антагонізмом як найвід’ємнішою своєю ха- 
рактеристикою, далеко не завжди обов’язково наяв-
ною, містять у собі приховані раніше можливості для 
вирішення численних проблем у сфері природокорис-
тування та охорони довкілля, а також у суміжних до 
них сферах. Тобто будь-яка суперечлива ситуація на-
буває форми власне конфлікту, коли спостерігається 
справжня боротьба між його учасниками. При цьому 
у випадку екологічних конфліктів останні можуть бути 
наслідками певних порушень природоохоронного за-
конодавства та, зі свого боку, — причинами катастроф 
чи навіть війн. Все, що на умовному «суперечливому 
діапазоні» еколого-економічної діяльності знахо-
диться до та після конфлікту як об’єкту даного до- 
слідження, — або позбавлене боротьби, або ж не по- 
требує її. Крім того, щоб мати можливість здійснення 
кількісної оцінки деструктивних наслідків конфлікту 
певного типу, необхідно провести відповідну класифі-
кацію конфліктних станів і ситуацій, оскільки не існує 
універсальної методики їх оцінки. 

Тобто ми говоримо про дворівневість ідентифіка-
ції конфліктних ситуацій як об’єкту економічного до-
слідження (по-перше, виокремлення конфліктів серед 
усіх інших форм суперечливої еколого-економічної 
взаємодії, наприклад, власне конфлікти слід відріз-
няти від криз тощо; по-друге, класифікація підвидів 
конфліктів за різними критеріями з метою полег-
шення їх подальшої кількісної оцінки) та наголошу-
ємо на тому, що в Україні поряд із існуванням певної 
кількості активних локальних екологічних конфліктів, 
таких як, наприклад, соціальні невдоволення внаслі- 
док наражання на небезпеку місцевих поселень у 

м. Калуш Івано-Франківської області внаслідок просі-
дання ґрунту через видобування калійних руд, —  
значно більшу небезпеку зберігають у собі приховані 
екологічні конфлікти, що мають місце практично по 
всій території України та чи не найбільшої актуально-
сті набули саме в сфері поводження з відходами. 

Тобто йдеться про дослідження екологічно реле-
вантних конфліктів як активних, так і потенційних, 
що, з одного боку, здійснюють або можуть здійсню-
вати вплив на певну територіально-економічну сис-
тему, а, з іншого, — є наслідками її функціонування та 
розвитку, що в цілому нагадує специфіку дії «еколо- 
гічного бумерангу»: вплив на середовище спричиняє 
обернений ефект — супротив і протистояння середо-
вища. Отже, ми маємо справу з подвійністю характеру 
так званої «убудованості» екологічних конфліктів у ді-
яльність організацій у межах певної території. При 
цьому, насамперед, нас цікавить економічна сторона 
екологічних конфліктів. 

На сьогодні в Україні склалася ситуація, в якій 
конфліктний потенціал еколого-економічних проблем 
досяг певного критичного рівня, тобто існує реальна 
загроза настання екологічної кризи на певних терито-
ріях країни; при цьому може взагалі не відбутися ста-
дія активізації (соціального «розкриття») прихованих 
конфліктів, в якій з’явилася б можливість уникнути 
вказаних кризових станів. 

Аналіз екологічних конфліктів, із огляду на їх  
різноаспектність, багатогранність і динамічність, не-
можливий без застосування адекватного комплексу 
наукових інструментів. Основний практичний резуль-
тат, що може бути отриманий на основі даного до- 
слідження, — обґрунтування та реалізація управлін- 
ських рішень, спрямованих на оптимізацію екологічно 
конфліктних відносин: унаслідок цього в центрі  
трансдисциплінарних положень дослідження, поряд із 
теоретико-економічними засадами слід розглядати  
теорію прийняття рішень, а також теорію організації, 
зокрема, тектологічні положення О. Богданова [13]. 
Крім того, важливим є залучення досвіду нолідж- 
менеджменту як інноваційного кібернетичного науко- 
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вого напряму (однієї з фундаментальних основ теорії 
управління) та мотиваційного менеджменту в кон-
тексті теоретичного забезпечення дослідження соціа-
льно-психологічної сторони екологічних конфліктів. У 
свою чергу, дослідження екологічної сторони кон- 
фліктних ситуацій потребує свого обґрунтування з по-
зицій ноосферології, екології та управління природо-
користуванням і охороною довкілля; соціологічний 
контекст дослідження передбачає узагальнення еколо-
гічно релевантних положень конфліктології та інсти-
туціоналізму, особливо в їх поєднанні з принципами, 
відповідно, економіки конфліктів і нової інституційної 
економіки. Крім того, трансдисциплінарність кількіс-
ного аналізу екологічних конфліктів вимагає вклю-
чення також економіко-математичних і статистичних 
положень, зокрема, теоретико-ігрового підходу та 
множинного регресійного аналізу. Також концептуа-
льне забезпечення формування механізмів управління 
екологічними конфліктами має враховувати досвід  
відповідних науково-прикладних сфер, зокрема, кон-
флікт-менеджменту. 

Нами було проведено аналіз та узагальнення ос-
новних теоретико-економічних напрямів щодо відо-
браження в них конфліктного чинника, особливо у їх 
взаємозв’язку з природними ресурсами як фактором 
виробництва та основними із погляду людських по- 
треб благами природи. Враховуючи те, що екологічні 
конфлікти: по-перше, є складним явищем, серед чин-
ників впливу на яке поряд із економічними, екологіч-
ними та іншими завжди наявні політичні фактори; по-
друге, зважаючи на перманентний ризик трансформа-
ції екологічних конфліктів у соціально неприйнятну 
антагоністичну форму та, відповідно, необхідність 
державного втручання в їх урегулювання; по-третє,  
підкреслюючи значну роль інституційного чинника 
при створенні системи управління екологічними кон-
фліктами; по-четверте, наголошуючи на необхідності 
застосування положень обґрунтування вибору страте-
гічних альтернатив із урахуванням, зокрема, суб’єк- 
тивного та кількісного факторів; по-п’яте, з огляду на 
доцільність втручання міжнародних організацій у ви-
рішення, насамперед, транскордонних регіональних 
екологічних конфліктів, — доведена значущість засто-
сування в площині відповідних еколого-економічних 
досліджень положень нової політекономії, в тому  
числі теоретико-ігрового підходу, теорії оптимальних 
механізмів розподілу ресурсів, а також міжнародної 
політичної економії. 

У контексті узагальнення методологічних підхо-
дів щодо дослідження екологічних конфліктів, слід 
підкреслити провідну роль загальної теорії систем і си-
нергетичного вчення. Як відомо, вказані підходи за-
стосовуються для вивчення кризових станів економіки 
та суспільного розвитку загалом. І зважаючи на те, що 
конфліктні ситуації близькі до кризових за своєю при-
родою та містять у собі потенціал протиборства, — си-
нергетичний підхід є релевантним до всіх нюансів їх 
дослідження та містить у собі інструментарій, най-
більш адекватний як у плані методів дослідження, так 
і в плані методів прийняття управлінських рішень  
і здійснення мотиваційного впливу на учасників еко-
логічних конфліктів. Окрему увагу слід також приді-
лити дослідженню синергетичних соціоприродних 
зв’язків у системі економічного потенціалу при прове-
денні аналізу впливу екологічних конфліктів на еко-
номічний розвиток території. 

Екологічний конфлікт є складною динамічною 
соціоприродною системою, в якій до вирішення еко-
логічних проблем залучається більша кількість 
стейкхолдерів порівняно з неконфліктними, проте  
часто недієвими формами розв’язання вказаних про-
блем (по суті, йдеться про альтернативу активізації ак-
тивних регульованих конфліктів на противагу затягу-
ванню їх латентних потенційно більш небезпечних 
форм), із появою можливості більш повного враху-
вання та задоволення їх еколого-економічних інтере-
сів. У свою чергу, деструктивні наслідки, що є обер-
неними до вище вказаних умовно конструктивних на-
слідків, та особливо з огляду на високий ризик їх еко-
логічно релевантних проявів, спричиняють катего- 
ричну необхідність втручання держави у функціону-
вання та розвиток системи «екологічний конфлікт». 
Акцент уваги при цьому ставиться на мінімізації соці-
альних збитків, перешкоджанні нерегульованому затя-
гуванню конфліктів із небезпекою переростання їх у 
кризу. 

Як зазначалося вище, поряд із економічними 
чинниками важливу роль у сфері екологічних кон- 
фліктів відіграють чинники політичні як на міжна- 
родному, так і на національному та регіональному  
рівнях. При цьому нас цікавить взаємозв’язок полі-
тики та економіки з превалюванням останньої в плані 
здійснення комплексного впливу на екологічний кон-
флікт як об’єкт управління. Так, у контексті політеко-
номічної концепції соціальної відповідальності відо-
бражено всю сукупність принципів і правил неконф-
ліктної соціально та екологічно орієнтованої пове- 
дінки суб’єктів економічної діяльності. На жаль, полі-
тична практика в галузі управління природними ре- 
сурсами в Україні свідчить про наявність випадків ко-
рупційної діяльності, загострення якої відбувається на 
тлі невизначеності в законодавчій сфері щодо прав 
власності на землю, неконтрольованості та безкарно-
сті корисливих дій чиновників, загальнокорупційної 
ситуації в державі та її регіонах. На наш погляд, не 
тільки тотально некорупційна, а й виважено просоці-
альна та проекологічна державна політика в консенсу-
альному поєднанні з концепцією та інститутом корпо-
ративної соціальної відповідальності є гарантом забез-
печення еколого-економічної безпеки країни. 

В рамках досліджень економіки природокористу-
вання та охорони довкілля традиційним є розгляд зба-
лансованих (економічних, соціальних, екологічних) 
аспектів, а також положень щодо врахування інтересів 
майбутніх поколінь стійкого розвитку суспільства. По-
чатково формулювання аспектів сталого розвитку у 
формі тріади «соціум — економіка — екологія» усклад-
нює пошук балансу між соціальними чинниками, до 
яких відносяться також і чинники економічні, та чин-
никами екологічними, оскільки перші з них при по-
чатковому погляді переважають чисельно. При деякій 
зміні в розстановці акцентів, а саме, розгляді сталого 
розвитку в поєднанні з концепцією соціальної відпо-
відальності, тобто пріоритетному значенні соціальної 
складової розвитку, що означає в тому числі й зміну 
екологічного вектора на вектор соціально-екологіч-
ний, — з’являється принципово новий, просоціальний 
підхід до вирішення екологічних конфліктів. Останні, 
ускладнені власне екологічними, економічними та ін-
шими чинниками, є, передусім, соціальними явищами 
й, відповідно, потребують адекватного концептуально-
політичного погляду. 
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Питання екологічного оподаткування та аспекти 
його конфліктності розкриваються в дослідженнях  
А. Пігу (Pigou tax). У попередній роботі [14] нами було 
проведено аналіз еколого-економічних інструментів 
обмежувального характеру, таких, як ліміти й збори за 
забруднення навколишнього середовища на прикладі 
розміщення у навколишньому середовищі промисло-
вих відходів. При цьому в ідеалі згідно з теорією  
А. Пігу ставка збору за розміщування відходів ET** має 
відповідати зовнішнім граничним витратам, які вини-
кають при оптимальній ситуації (див. рисунок — точка 
P1). Протягом років незалежності в Україні, врахову-

ючи перманентно складний фінансовий стан підпри-
ємств державної форми власності, з одного боку, та 
«номінальне» ставлення держави до завдань екологіч-
ної політики, з іншого, ставки плати за забруднення 
були суттєво занижені (ET**→ETreal). На наш погляд, 
конфліктність такого підходу полягає в тому, що він 
спричинив демотивацію винуватців забруднення здій-
снювати реальні заходи з попередження забруднення: 
GVK →GVKreal. Більше того, саме ставлення до про-
блеми утворення відходів стало безвідповідальним, що 
призвело до ще більшого забруднення довкілля  
(GS →GSreal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок. Податок Пігу та реальний податок за розміщення відходів на перетині прямої граничних витрат  

на попередження екологічних збитків (GVK) і прямої граничних екологічних збитків (GS) 
Джерело: розроблено автором на основі [15; 14]. 

 
Отже, крім того, що внаслідок такої «політики» 

спостерігається зниження надходжень у державний  
і місцевий бюджети від екологічних податків, нівельо-
вана роль останніх як мотиваційного інструменту, по-
кликаного впливати на діяльність винуватців забруд-
нення в напрямку підвищення якості довкілля. Така 
ситуація може бути змінена шляхом суттєвого підви-
щення ставок за розміщення відходів із введенням од-
ночасно пільгових форм екологічного оподаткування 

для відповідальних та ініціативно-результативних  
учасників економічних відносин. 

Висновки. Отже, в результаті проведеного дослід-
ження узагальнені та висвітлені в теоретико-методо-
логічному контексті підходи щодо управління в сфері 
природокористування та охорони навколишнього 
природного середовища, зокрема поводження з відхо-
дами з урахуванням чинника екологічної конфліктно-
сті. Окрему увагу приділено теоретичному поясненню 
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недієвості та демотиваційного впливу штучно заниже-
них ставок екологічних податків. Подальші дослі-
дження будуть присвячені формуванню інформа- 
ційно-управлінських і організаційно-економічних ме-
ханізмів екологічного оподаткування в Україні. 

Дослідження виконане в рамках наукової роботи 
«Структурно-функціональна мультиплексивна модель 
розбудови системи екологічних податків в Україні в 
контексті забезпечення національної безпеки» (дер- 
жавний реєстраційний номер: 0119U100759). 
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ  
МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА МІСЦЯ УКРАЇНИ В НЬОМУ 

 

Постановка проблеми. За прогнозами Продоволь-
чої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) 
щодо обсягів зростання населення світу, до 2025 року 
щорічний приріст населення становитиме 80 млн осіб, 
яких потрібно буде годувати. Це створює привабливу 
перспективу для експортерів продовольства, у тому 
числі вітчизняних, яку в жодному разі не можна втра-
чати [7]. Своєю чергою, динаміка та структура товар-
ного експорту є певними індикаторами як рівня кон-
курентоспроможності товарів, так і тих макроеконо- 
мічних умов, які прямо чи опосередковано впливають 
на промислове виробництво [6, с. 22]. 

До країн з найбільшою кількістю населення вхо-
дять: Китай, Індія, США, Індонезія, Пакистан, Брази-
лія, Нігерія, Бангладеш, Росія, Мексика, Японія, Фі-
ліппіни. За прогнозами ООН (ФАО) серед найбільших 
країн світу в 2050 році — жодної європейської. На сьо-
годні саме Африка, Центральна та Південно-Східна 
Азія забезпечують практично весь демографічний при-
ріст населення планети. Завдяки цим регіонам протя-
гом найближчих десяти років на Землі з’являться ще 
738 млн нових мешканців. Так, за прогнозами на на-
ступні десять років, населення Індії зросте на 150 млн 
осіб, Китаю та Пакистану — на 38 млн осіб в кожній з 
країн. Таке стрімке зростання населення Азії та Аф-
рики сприятиме й збільшенню обсягів імпорту продо-
вольства.  

Загальній тенденції щодо зростання імпорту про-
довольства сприяють не лише обсяги зростання насе-
лення, а й процеси урбанізації, внаслідок яких мі- 
гранти стають активними споживачами харчової про-
дукції. З огляду на темпи приросту чисельності насе- 
 

лення, процесів урбанізації та рівень достатку, саме 
країни Азії є найбільш перспективними напрямками 
експорту. 

Мета статті — дослідити стан та тенденції роз- 
витку світового ринку молочної продукції, а також 
окреслити місце України в ньому. 

Виклад основного матеріалу. За даними ООН 
(ФАО), сьогодні країни ЄС залишаються найбіль-
шими світовими імпортерами продовольчої продукції. 
Проте зростання обсягів імпорту в країнах ЄС не спо-
стерігається. Натомість Азія за темпами зростання  
імпорту за певними продовольчими позиціями вже  
обігнала США. Найбільш перспективною для просу-
вання на азійський ринок є готова продукція тради-
ційного продовольчого експорту, в тому числі молоч-
ної його складової. За даними FAOSTAT [15] левова 
частка всього молока, яке виробляється в світі, припа-
дає саме на коров’яче молоко (83%), частка буйволо-
вого молока становить 13%, решту складає козине, 
овече та молоко інших видів.  

За результатами досліджень ООН (ФАО) щодо 
співвідношення чисельності населення та світового 
виробництва коров’ячого молока в 2017 році, вста- 
новлено: в країнах ЄС, Океанії, Північної Америки 
виробництво молока перевищує необхідний внутріш-
ній попит, пропонуючи широкий спектр молочних 
продуктів для експорту (рис. 1). У країнах Азії та Аф-
рики, з точністю до навпаки: чисельність населення в 
рази перевищує обсяги виробництва молока та мо- 
лочної продукції, що свідчить про їх нестачу, незадо-
волену потребу населення в продовольстві, а відтак — 
зумовлює потребу в імпорті продовольства. 

 
Рис. 1. Співвідношення чисельності населення та світового виробництва коров’ячого молока в 2017 році,%  
Джерело: [13, 14]. 

0,6
4,53,2
8,9

3,3

2
4,8

15,7

6,8

24,2

8,5

11,7

16,6

5,2

25,8

21,3
30,4

6,5

0

20

40

60

80

100

120

Населення світу, %       Світове виробництво молока, %                  

Азія - Південний Схід

Азія

Африка

Південня та Центральна Америка

ЄС

Північна Америка

Азія-Близький Схід

Європа

Океанія



ПОПКО О. В. 
 

 
 

        2019/№1  107 
 

Згідно оприлюднених результатів досліджень, 
представлених в OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-
2027 [19], провідними гравцями на світовому молоч-
ному ринку є країни ЄС, США, Індія, які разом ви- 
робляють половину молока в світі. Для порівняння: 
Бразилія виготовляє близько 5,0%, Китай — 4,5%, Ро-
сія —4,6%, Нова Зеландія — 3,2%, Аргентина, Австра- 

лія — 1,3%, Білорусь — 1,1% світових обсягів ко-
ров’ячого молока [5, 14].  

Динаміку світових обсягів виробництва молока 
коров’ячого в 2011-2017 роках наведено на рис. 2. Як 
бачимо, світові обсяги виробництва молока за останні 
сім років зростали нерівномірно, сягнувши в 2017 році 
674,485 тис. тонн [12, 15].  

 

 
Рис. 2. Світове виробництво молока в 2011-2017 роках, тис. тонн 

Джерело: [12, 15]. 
 

Загалом світове виробництво молока протягом 
2011-2017 років демонструвало низькі темпи росту, 
відповідно 2,3%; 0,8%; 3,3%; 0,8%; 0,4%; 1,6%, що є 
суттєво нижчим за середньозважене значення за 
останнє десятиліття (2,1%). Разом з тим, незважаючи 
на загальну позитивну, хоча й не надто оптимістичну, 
тенденцію щодо зростання обсягів світового виробни-
цтва коров’ячого молока, протягом 2015-2017 років 
такі крупні країни-експортери, як Нова Зеландія, Ав-
стралія й Аргентина демонстрували скорочення обся-
гів виробництва, відповідно на 0,4%; 6,6%; 16,3%. 
Зниження обсягів виробництва молока в 2015-2017 ро-
ках спостерігалось і в країнах ЄС, зокрема Франції та 
Німеччині, відповідно на 2,9 та 0,2% через несприят-
ливі погодні умови, зниження рівня цін на молоко, 
скорочення поголів’я корів. У США низькі темпи при- 

росту поголів’я дійних корів впродовж 2015-2017 років 
стримували зростання товарної пропозиції на ринку 
молока у відповідний часовий період (+3,3%). В Ав- 
стралії від’ємні темпи росту виробництва молока в 
2017 році (-0,2%) було зумовлено скороченням кілько-
сті молочних ферм і основного стада на 2,7% через 
низький рівень цін на молоко фермерських госпо-
дарств, а також внаслідок впливу сезонних факторів. 
Негативна тенденція до подальшого зниження обсягів 
виробництва в Австралії в силу сезонних факторів збе-
рігалася і впродовж 2018 року (-1,8% порівняно з  
2017 роком). Екстремальні засухи, потужні опади (не-
зважаючи на державні субсидії фермерам), негативно 
позначились на річних результатах молочної промис- 
ловості країни. Натомість Нова Зеландія, завдяки 
сприятливому клімату демонструвала незначне зрос- 

13,013 13,231 13,912 14,421 11,88 12,316 13,231
26,511 28,682 29,062 30,931 31,497 30,741 30,241

35,546 36,777 36,518 36,432 36,239 36,276 35,376

50,193 51,775 49,637 51,785 46,654 45,715 43,625

60,266 60,925 59,753 59,896 59,807 59,676 60,31

78,176 78,579 79,95 81,125 81,52 78,4 78,716

97,421 78,579 79,95 81,125 81,52 78,4 78,716

105,014 110,222 114,725 121,368 129,26 135,058 143,932

150,087 150,547 152,248 158,334 161,525 161,262 163,217

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ЄС Азія
Північна Америка Південна Центральна Америка 
Європа Азія -Південний Схід
Африка Океанія
Азія - Ближній Схід

+3,3%+2,3% +0,8% +0,8% +0,4% +1,6%



ПОПКО О. В. 
 

 
 

108 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 
 

тання обсягів виробництва молока в 2018 році до  
21,9 млн тонн (+2,2% порівняно з 2017 роком). Проте 
експерти стурбовані можливим негативним впливом 
на промисловість, пов'язаним із введенням в дію за-
кону «Zero Carbon Act to reduce carbon emissions», що 
має на меті зменшення викидів в атмосферу [5]. За- 
гальний обсяг виробництва молока країнами ЄС в  
2018 році демонстрував зростання завдяки збільшенню 
обсягів виробництва в Ірландії на 9,12% проти попе-
реднього року. У решті країн вагомого зростання не 
відбулось, що зумовлено складними погодними умо-
вами — дощовою весною та посушливим літом. Разом 
з тим, в 2018 році аналітики відзначають покращення 
якості молока-сировини, а саме підвищення жирності 
молока до 4,14% проти 4,09% в 2017 році [14].  

Середній надій на корову в світі в середньому за 
2015-2017 роки склав 1,15 тонни. Максимальним є на-
дій на корову в США — 10,4 тонни. В ЄС — 6,93, в 
Індії — 1,27, в Китаї — 2,42, Російській Федерації — 3,7 
тонни [16]. Середній надій на корову в Україні в 2015-
2016 роках становив — 3,31 тонни. В 2017-2018 роках, 
за даними Міністерства аграрної політики та продово-
льства України, середній річний надій на корову в 
сільськогосподарських підприємствах суттєво зріс від-
повідно до 5,55-5,59 тонни, що зумовлено покращен-
ням технологій виробництва молока та якісних показ-
ників стада молочних корів [9]. 

В 2018 році Україна опинилась у першій десятці 
світових експортерів молочної продукції. Обсяги ви-
робництва коров’ячого молока в 2018 році склали 
10,097 млн тонн [12], що становить 1,5% світових об-
сягів. При цьому 26,8% обсягів виробництва молока 

забезпечили сільськогосподарські підприємства з ура-
хуванням ферм, 73,2% — відповідно — господарства 
населення [2]. Варто наголосити на загальній тенден-
ції зменшення обсягів виробництва молока господар- 
ствами населення України в динаміці за останні п’ять 
років, що зумовлено прискоренням євроінтеграційних 
процесів та запровадженням нових вимог до якості 
молока-сировини відповідно до Угоди про асоціацію 
України з ЄС. Так, якщо в 2010 році співвідношення 
надходжень молока-сировини від сільськогосподар- 
ських підприємств та господарств населення України 
становило відповідно 47% до 53%, то в 2018 році  
частка надходжень молока від сільськогосподарських 
підприємств зросла майже на 32% та склала близько 
62%. Разом з тим, в 2018 році відзначається суттєве 
поліпшення рівня якості молока-сировини. Так, ви- 
робництво молока екстра ґатунку збільшилось на 
33,8%, а вищого ґатунку — на 7,8% [9]. 

У світовій практиці молоко споживається пере- 
важно у формі свіжих молочних продуктів. Усереднені 
дані щодо споживання свіжих молочних продуктів на 
душу населення за 2015-2017 роки в окремих країнах 
світу наведено на рис. 3. До країн-лідерів із спожи-
вання свіжих молочних продуктів можна віднести Бі-
лорусь, Україну, Нову Зеландію, Австралію, Канаду, 
США, країни ЄС. Останніми роками спостерігається 
зростання рівня споживання свіжих молочних про- 
дуктів в країнах Азії, зокрема: Індії, Китаї, Японії, Са-
удівській Аравії, Пакистані, а також окремих країнах 
Африки, зокрема: Єгипті, Ефіопії, Південній Африці, 
тоді як в Канаді, США та ЄС рівень споживання сві-
жих молочних продуктів за даними EOCD-FAO дедалі 
скорочуватиметься.  

 

Рис. 3. Споживання свіжих молочних продуктів на душу населення в окремих країнах світу, кг/рік 
Джерело [19]. 
 

До категорії свіжих молочних продуктів відно-
ситься також молоко, яке споживається в сирому ви-
гляді. Так, в Китаї майже все молоко власного вироб-
ництва споживається у формі свіжих молочних про- 
дуктів. Проте свіжі молочні продукти в Китаї багато 
віків не користувалися особливим попитом. За резуль- 

татами досліджень, було з’ясовано, що зрілі китайці не 
здатні успішно засвоювати молочні продукти, тому 
вони не пропонували свіже молоко та молочні про- 
дукти навіть дітям. На сьогодні ситуація кардинально 
змінюється. Поступово китайське населення присто-
совується до цієї продукції, її популярність, а також 
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обсяги виробництва й імпорту дедалі зростають [1]. За 
даними OECD-FAO Agricultural Outlook, споживання 
молочних продуктів на душу населення в Китаї в 
останні роки суттєво зростає [19], а за національною 
програмою «Шкільне молоко», яку було запроваджено 
в Китаї ще в 2000 році, було охоплено 21 млн китай-
ських школярів [1]. Зростання споживання молочних 
продуктів на душу населення в Китаї зумовлено під-
вищенням рівня життя населення на фоні стагнації 
внутрішнього виробництва молочної продукції. Як на-
слідок, спостерігається зростання обсягів імпорту мо-
лочної продукції до КНР. З огляду на це, китайський 
ринок є одним із найбільш перспективних і для віт- 

чизняних операторів молочного ринку. В рамках Екс-
портної Стратегії України 2017-2021 років виокрем-
лено й інші перспективні ринки збуту, серед яких: Ін-
дія, Іран, Саудівська Аравія, Китай, Японія, Алжир, 
Єгипет та ін. [4]. При цьому слід враховувати специ-
фіку азійського та африканського ринків, їх смакові та 
візуальні вподобання, оскільки споживачі цих геогра-
фічних регіонів прискіпливо ставляться до форми та 
розміру упаковки молочних продуктів, харчових на- 
повнювачів.  

Споживання базових молочних продуктів на 
душу населення в 2018 році наведено на рис. 4. 

 

Рис. 4. Споживання базових молочних продуктів на душу населення в 2018 році, кг/особу 
Джерело: [12, 19]. 
 
Динаміку середньосвітових цін в розрізі базових 

молочних продуктів за 2011-2018 роки з помісячною 
фіксацією даних в 2018 році представлено на рис. 5. 
Як видно, протягом останніх років відбувається па-
діння світових цін за базовими видами молочної про-
дукції, включаючи сир Чеддер, сухе знежирене мо-
локо, сухе незбиране молоко. Середньорічне значення 
світової ціни на вершкове масло 2018 року склало  
4970 дол. США/т, що є нижче на 10,8%, аніж відпо-
відне значення 2017 року, хоча при помісячному мо-
ніторингу цін 2018 року відстежується їх сезонне зро-
стання в травні-червні. 

Світове виробництво вершкового масла в 2018 
році перевищило 11 млн тонн. ТОП-10 експортерів та 

імпортерів вершкового масла протягом 2017-2018 ро-
ків наведено на рис. 6.  

Як видно, Україна в 2018 році займає п’яту пози-
цію серед світових експортерів вершкового масла.  
Згідно з даними Державної митної служби, в 2018 році 
експортний показник масла становив 30,38 тис. тонн 
загальною вартістю 128607 тис. дол. США. Зростання 
обсягів експорту вітчизняного вершкового масла про-
тягом останніх років зумовлено вимушеною переорі- 
єнтацією на нові ринки збуту через введення Росією 
ембарго на українську молочну продукцію, а також 
його пропозицією за більш привабливою ціновою по-
рівняно з цінами країн ЄС [9]. Експорт з України  
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Рис. 5. Динаміка середньосвітових цін в розрізі базових молочних продуктів в 2011-2018 роках, дол. США/т 
Джерело: [15, 17].  

 

Рис. 6. ТОП-10 експортерів та імпортерів вершкового масла, в 2017-2018 роках, тис. тонн 
Джерело: [5, 9]. 

 
зростав в тому числі і за рахунок відчутного скоро-
чення споживання вершкового масла всередині країни 
протягом 2013-2018 років на 34,1%. Визначальними 
чинниками цього є зменшення населення країни та 
загальне уповільнення темпів зростання добробуту її 
громадян [8, с. 102] як наслідок стрімкого зростання 
цін та трудової міграції населення України.  

Рівень споживання вершкового масла на душу 
населення в 2018 році склав 1,7 кг/ос., що є найниж-
чим за останні шість років. Основними ринками збуту 
українського вершкового масла в 2018 році стали: Ма-
рокко (6,7 тис. тонн), Туреччина (3,3 тис. тонн), Ні- 

дерланди (3,1 тис. тонн), Республіка Молдова (2,3 тис. 
тонн), Саудівська Аравія (2,2 тис. тонн), Азербайджан 
(2,1 тис. тонн), Грузія (1,8 тис. тонн), Південна Аф-
рика (1,4 тис. тонн), Вірменія (0,888 тис. тонн), Ка- 
захстан (0,538 тис. тонн) [5]. До основних імпортерів 
вершкового масла в Україну в 2018 році відносяться: 
Німеччина (0,360 тис. тонн), Нідерланди (0,355 тис. 
тонн), Туреччина (0,147 тис. тонн), Франція (0,128 
тис. тонн), Фінляндія (0,069 тис. тонн), Нова Зеландія 
(0,016 тис. тонн), Італія, Данія, Бельгія, Білорусь та ін.  

Найбільшими виробниками твердих сирів протя-
гом останніх років є: країни ЄС, Нова Зеландія, США, 
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Білорусь, Австралія, Швейцарія та ін. (рис. 7). До ос-
новних світових імпортерів сирів 2018 року належать 
Японія, Росія, США, Південна Корея, Мексика.  

Максимальний рівень споживання сирів на душу на-
селення в 2018 році спостерігався в країнах ЄС  
(18,3 кг/ос), США (17,2 кг/ос), Канаді (14,34 кг/ос), 
Австралії (11,95 кг/ос), Аргентині (11,4 кг/ос).  

Рис. 7. ТОП-10 експортерів та імпортерів сирів в 2017-2018 роках, тис. тонн 
Джерело: [5, 12]. 
 

Україна в 2018 році експортувала сирів обсягом 
8,4 тис. тонн загальною вартістю 30798 тис. дол. США, 
що є на 7,7% менше, аніж в 2017 році [9]. Основними 
покупцями вітчизняного сиру 2018 року стали: Казах-
стан (2,970 тис. тонн), Молдова (2,771 тис. тонн), Єги-
пет (0,943 тис. тонн), Марокко (0,253 тис. тонн), Гру-
зія (0,246 тис. тонн), Азербайджан (0,228 тис. тонн), 
Туркменістан (0,150 тис. тонн), ОАЕ (0,137 тис. тонн), 
Киргизія (0,137 тис. тонн), Йорданія (0,126 тис. тонн) 
[5]. За даними Державної митної служби України [3] в 
2018 році відбулось суттєве нарощення імпорту сирів 
до 14 тис. тонн, що в 1,6 раза перевищило його екс-
порт. В цілому за останні роки український ринок 
сиру кардинально змінився. На відміну від змін пе-
ріоду 2014-2016 років, пов’язаних з втратою росій- 
ського ринку збуту та переорієнтацією експорту на 
міжнародні ринки, в 2017-2018 роках спостерігається 
певна стабілізація. Зниження товарообігу з Росією 
компенсуються не стільки за рахунок поглиблення 
співробітництва з ЄС, скільки завдяки відкриттю но-
вих ринків країн Азії та Північної Азії [11, с. 135]. Ра-
зом з тим, втрату російського ринку в 2014 році знач-
ною мірою вдалося компенсувати за рахунок реалізації 
широкого асортименту сирних продуктів. Надалі екс-
перти прогнозують зростання споживання сирів 
всередині країни. У цілому протягом 2013-2018 ро-
ків споживання сирів на одну особу в Україні  
зросло на 2%, що спонукає вітчизняних сироварів 
надалі орієнтуватися, у тому числі, й на внутрішній 
ринок.  

Окремо варто зупинитись на ринку сухого мо-
лока. Щороку виробництво сухого молока у світі зро-
стає в середньому на 4-5%. Світовими експортери су-
хого молока є: країни ЄС, США, Нова Зеландія, Ав- 
стралія. Світовими імпортерами сухого знежиреного 
молока є Мексика, Філіппіни, Китай, Індонезія, Ал-
жир, Малайзія, сухого незбираного молока — Китай, 
ОАЕ, Бразилія, Тайланд, Оман. Максимальний рівень 
споживання сухого знежиреного молока на душу на-
селення в 2018 році демонструє Алжир (4,17 кг/ос), 
Австралія (3,39 кг/ос), Мексика (2,55 кг/ос), країни 
ЄС (2,2 кг/ос), Чилі (2,2 кг/ос). Найбільше сухе не-
збиране молоко споживається в Алжирі (6,31 кг/ос), 
Новій Зеландії (5,05 кг/ос), Чилі (3,68 кг/ос), Бразилії 
(3,05 кг/ос), Білорусі (1,8 кг/ос).  

На початку 2000-х років Україна вважалася одним 
з основних гравців на світовому ринку сухого молока. 
Проте в 2007-2012 роках в умовах істотного скоро-
чення виробництва молока та з врахуванням переорі-
єнтації операторів ринку на більш рентабельні молочні 
продукти, випуск сухого молока в країні істотно ско- 
ротився, а його експорт зменшився в рази. Торгові 
війни з Росією змінили тенденції українського ринку 
сухого молока. Втративши можливість здійснювати 
поставки в Росію сиру, переробники були змушені ма-
сово переорієнтуватися на випуск альтернативної про-
дукції, у тому числі сухого молока. Таким чином, ви-
пуск українського сухого молока протягом 2015- 
2018 років дещо зріс, проте подальше його нарощення 
в найближчі роки, на думку експертів, малоймовірне 
через нестачу сировини. Загалом Україна в 2015- 
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2018 роках експортувала в середньому щороку по  
30 тис. тонн з низхідною динамікою в 2017-2018 роках 
до 23 тис. тонн. Основними покупцями вітчизняного 
сухого знежиреного молока в 2018 році були Бангла-
деш (5,275 тис. тонн), Казахстан (3,363 тис. тонн), 
Грузія (2,678 тис. тонн), Китай (2,050 тис. тонн), Вір-
менія (1,719 тис. тонн), Малайзія (1,200 тис. тонн), 
Філіппіни (0,877 тис. тонн), Азербайджан (0,648 тис. 
тонн), Узбекистан (0,531 тис. тонн) [12]. Незважаючи 
на те, що обсяги сегменту українського сухого незби-
раного молока є значно нижчими за обсяги знежире-
ного, його виробництво демонструвало протягом 
останніх п’яти років позитивну динаміку, що зумов-
лено зростанням світового попиту, у тому числі в Ки-
таї. Обсяг експорту сухого незбираного молока в 2015-
2018 роках зріс в 1,7 раза (з 2,5 тис. тонн в 2015 році 
до 4,2 тис. тонн в 2018 році). Ринками збуту вітчизня-
ного сухого незбираного молока сьогодні є: Ізраїль 
(0,788 тис. тонн), Кувейт (0,600 тис. тонн), Вірменія 
(0,493 тис. тонн), Ливан (0,350 тис. тонн), Казахстан 
(0,326 тис. тонн), Молдова (0,261 тис. тонн), Алжир 
(0,2 тис. тонн), Єгипет (0,2 тис. тонн), Азербайджан 
(0,107 тис. тонн) [5, 12].  

Висновки. За результатами проведених дослід-
жень, найвагомішими світовими гравцями на молоч-
ному ринку є країни ЄС, США, Канада, Австралія, 
Нова Зеландія, обсяги виробництва молочної продук-
ції яких стабільно перевищують необхідний внутріш-
ній попит, пропонуючи широкий асортимент молоч-
них продуктів для експорту. Україна також є одним із 
провідних гравців молочного сектору та входить до 
ТОП-10 світових операторів молочного ринку. З 
огляду на те, що в країнах Азії та Африки чисельність 
населення в рази перевищує обсяги виробництва про-
довольства, саме ці ринки вважаються найбільш пер- 
спективними щодо імпорту молочної продукції в най-
ближчі 10-15 років. Особливого значення пошук та ви-
хід на нові ринки збуту вітчизняної продукції набуває 
зараз, коли традиційні ринки країн СНД стали менш 
досяжними, а купівельна спроможність населення Ук-
раїни стрімко падає. 
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ЗАВДАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ З ОБЛІКУ 
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 
Аграрний сектор економіки України, незважаючи 

на відомі труднощі його функціонування, хоч і на мі-
німальному рівні, але забезпечує населення необхід-
ними продуктами харчування і продовольчу безпеку 
країни. Від аграрної сфери залежить ємність внутріш-
нього ринку та розвиток зовнішньої торгівлі. 

Від імені аграрної економічної науки і як грома-
дянин України відкидаю звинувачення деяких з опо-
нентів радикальних перетворень, які хочуть пов’язати 
проблеми галузі з результативністю реформ, і зі всією 
відповідальністю заявляю, що якби не проводилось 
реформування аграрного сектору, Україна, як неза- 
лежна держава, не відбулася би. Створення за період 
реформи багатоукладності на селі, задоволення потреб 
населення в землі дало змогу селу працювати і багато 
в чому за рахунок його відстояти економічну само- 
стійність України. 

Життя держави за період незалежності дає під- 
стави стверджувати, що стратегія реформ у теоретич-
ному і практичному плані була правильною. Досто- 
вірним було рішення відмовитися від домінуючої на 
той час теорії трудової вартості, а стати на сторону 
прихильників теорії ресурсної вартості. Перехід на  
ринкову систему господарювання поставив на поря-
док денний вирішення проблеми економічності й  
ефективності використання не тільки праці (за тео-
рією трудової вартості), а й усіх без винятку ресурсів. 
Адже споконвіку відомо, що обов’язковою умовою 
сільськогосподарського виробництва є наявність чоти-
рьох видів ресурсів: землі, основних фондів, оборот-
них фондів і праці. Переважна частка додаткової вар-
тості, яка створюється всіма названими видами ресур-
сів, утворена завдяки землі, як головного засобу ви- 
робництва (через систему землеробства, фотосинтезу  
і т.п.). Саме та частина додаткової вартості, яка до цих 

пір абсолютизувалась лише як результати праці, є від-
носною додатковою вартістю. І справа не лише в тому, 
що за теорією трудової вартості створена додаткова  
вартість незаслужено приписувалася лише праці, а в 
тому при розподілі новоствореної вартості вона на- 
правлялася в малоефективні, а то й в безплідні за своїм 
змістом види робіт і діяльності. Можна однозначно 
сьогодні стверджувати: головна причина кризових 
явищ пов’язана з обмеженістю економічної теорії. 
Цьому підтвердженням є також кризи аграрних секто-
рів в усіх без винятку країнах СНД, де аграрні ре- 
форми не проводилися. Тому на мій погляд, головним 
завданням в найближчий час для академічної, галузе-
вої, університетської науки повинна стати концентра-
ція зусиль на доопрацюванні економічної теорії, всіх 
її складових, у тому числі обліку, аудиту, економічного 
аналізу з включенням в аграрний капітал усіх його 
складових згідно з теорією ресурсної вартості. За такої 
умови найбільш реально будуть відображатися в сис-
темі економічної і облікової роботи витрати товарови-
робників на виробництво та одержані доходи. Всі га- 
лузі реальної матеріальної сфери будуть поставлені в 
однакові економічні умови відтворення капіталу, а від-
так — і ціноутворення. Інакше кажучи, вітчизняній 
економічній науці, як і всім органам управління, треба 
усвідомити, що земля разом з іншими ресурсами є дже-
релом багатства нації, визначає її основний розвиток. 

Аграрною економічною наукою свого часу на ос-
нові теорії ресурсної вартості була запропонована кон-
цепція здійснення аграрної реформи, яка складається 
з чотирьох блоків економічних проблем. Завдяки 
цьому вдалося досягти послідовності і системності в 
проведенні реформ у сільському господарстві. 

Втілюючи в життя проблеми першого блоку ре-
формування економічної платформи аграрної ре- 
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форми, незважаючи на певний опір антиреформатор-
ських сил, вдалося досягти позитивних зрушень: ста-
білізувати виробництво, збільшити його обсяги, лікві-
дувати збитковість, збільшити посіви озимини під на-
ступний урожай тощо. 

Наступні завдання, які належить ще розв’язати у 
цьому блоці, такі: 

1. Ввести господаря-власника у правове поле, за-
хистити його, якщо потрібно, та змусити працювати 
навколо аграрного власника в його інтересах юристів, 
банкірів, податківців. Наша політика тут повинна бути 
спрямована на формування середнього класу на селі. 

2. Органам управління, спеціалістам належить 
здійснити прив’язку наукових розробок до конкретних 
місцевих умов, створити інфраструктуру ринку, допо-
могти селянам у виборі ефективних організаційно-
правових форм господарювання. Наукові напрацю-
вання з усіх цих питань вже є, їх тільки треба напо- 
легливо пропагувати, бо крім них цього на селі ніхто 
не зробить. 

3. Негайно прийняти Земельний кодекс, ство-
рити Земельний банк, його регіональні агентства, 
здійснювати систему реєстрації купівлі-продажу зе- 
мельних ділянок лише через цю установу. Сміливіше 
йти на контрольований ринок землі. Адже землі запасу 
і резерву вичерпуються, тому затягування зі створен-
ням ринку землі працює проти реформ, а державні  
і місцеві бюджети втрачають значні фінансові ресурси. 

4. Повсюдно належить будувати виробничі відно-
сини з урахуванням відносин власності на землю, 
майно і особисто працюючого. 

На створення ефективного економічного меха- 
нізму АПК спрямовується другий блок, в якому го- 
ловною ланкою має стати ціновий механізм. Указами 
Президента України започатковано цивілізоване регу-
лювання державою аграрного ринку. В його основу 
покладено концепцію ціни виробництва з урахуван-
ням ренти землі. Це тільки початок роботи. Подібна 
схема повинна започатковуватися і на інші життєво-
важливі продукти рослинництва: цукор, олію, насіння 
і особливо на продукцію тваринництва. Якщо за допо- 
могою державних економічних регуляторів вирішимо 
проблему ціни та зміцнимо економічну платформу  
ринкової системи господарювання, то зробимо кре- 
дитно й інвестиційно привабливим агропромислове 
виробництво. Капітал іде до землі, а не від неї. Земля 
матиме справжню ціну, що дозволить ліквідувати не- 
контрольований ринок землі. Тому тут потрібна ро- 
зумна політика держави в напрямі підтримки цін і до-
ходів на сільськогосподарську продукцію. 

До вимог ринку належить налаштування кредит-
ного механізму. При цьому навантаження на бюд- 
жетну підтримку повинно зменшуватись, а на ціну — 
зростати. Так само систему податків потрібно по-
в’язати з прибутками, а також з оподаткуванням. 

Третій блок — це підвищення рівня і культури  
господарювання на землі приватних господарських 
структур, а також забезпечення поступального соціа-
льно-економічного розвитку сільських територій. Ці 
проблеми необхідно вирішувати шляхом переорієнта-
ції органів управління сільським господарством, особ-
ливо на місцевому рівні, на дорадчу роботу, відпрацю-
вання більш ефективних зв’язків аграрної науки з ви-
робництвом, створення сприятливого для сільсько- 

господарських виробників інформаційного середо-
вища. Необхідно піднести статус і фінансові можливо-
сті сільських громад і рад. 

Цілком зрозуміло, що питання ресурсного забез-
печення теж є стратегічними і вони повинні бути у 
центрі уваги управлінців усіх рангів. 

В управлінні головним є задоволення інтересів 
власників, підвищення наукоємності господарського 
виробництва на основі інжинірингу, інтеграції та  
кооперації, активного залучення інвесторів. 

Четвертий напрям, і останній, — це законодавче 
забезпечення реформ та розвитку АПК, необхідність у 
перегляді окремих законів базового значення та їх по-
силення. Потрібні й нові закони рамкової дії, особ-
ливо для розвитку в країні земельних відносин, ринку 
землі. В цьому плані набувають першочергового зна-
чення питання підготовки і перепідготовки кадрів для 
посилення наукового забезпечення агропромислового 
виробництва. Доцільно створити в управлінні спеціа-
льні служби, які б займалися питаннями пропаганди 
наукових розробок, допомагали в прив’язці наукових 
розробок до конкретних місцевих умов. 

Роль АПК в економіці країни при суцільній пе-
реорієнтації сільських товаровиробників на ринкові 
засади господарювання не тільки не знижується, але й 
по цілому ряду напрямів зростає. 

Визначається це такими факторами: 
— вимогами підвищення рівня та якості харчу-

вання переважної частини населення; 
— необхідністю підвищення добробуту, якості 

життя, в першу чергу в сільській місцевості; 
— зростаючими потребами сільського господар- 

ства в матеріально-технічних ресурсах, що є базовою 
основою для розвитку промислових, природних, буді-
вельних, транспортних та інших сфер матеріального  
і соціального значення. На цій основі розвиватиметься 
сфера послуг, виникатимуть нові робочі місця, зрос-
татиме економічна податкова база, що дуже важливо 
для посилення розвитку місцевого самоврядування; 

— необхідністю прискореного розвитку інфра-
структури сільських поселень та пов’язаним з сіль- 
ськогосподарським виробництвом розвитком несіль-
ськогосподарської діяльності, послуг. 

Відомо, що рівень розвитку продуктивних сил, 
економічно-правові та соціально-економічні умови, 
які домінують в країні, визначають ефективність  
функціонування економіки України і важливішої її 
складової — економіки АПК. Однак належного розу-
міння ролі і значення даної сфери діяльності, спеціа-
лістів цього профілю в значній частині управлінських 
структур держави, як і в наукових колах, поки що не-
має. 

Нині для економістів-аграрників, у тому числі об-
лікового напряму, особливо вчених, немає більш від- 
повідального завдання, як вирішення питання відо-
браження в системі бухгалтерського обліку, на балансі, 
як це робиться в цивілізованих країнах світу, усіх скла-
дових аграрного капіталу, обліку земельної ренти та її 
розподілу. Є всі підстави, щоб посилювати розвиток 
теоретичних досліджень з питань обліку, економічного 
аналізу та аудиту. Сьогодні практично відсутні спеціа-
лісти на рівні докторів наук з питань статистики, еко-
номічного аналізу, аудиту, вкрай обмежена кількість 
спеціалістів вищої кваліфікації з питань бухгалтер-
ського обліку. Ситуацію потрібно виправляти.
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Вкрай потрібне узагальнення і розвиток теорії та 
методології по кожній із облікових дисциплін. Це по-
винно здійснюватись в контексті розвитку економіч-
ної теорії і практики обліку, економічного аналізу та 
аудиту окремо в межах своїх функцій з врахуванням 
економічних процесів, які відбуваються в економіці 
країн СНД. Потрібно вдосконалювати предмет і ме-
тоди науки. 

При переході на ринкову, госпрозрахункову в 
своїй основі нову систему управління основною вимо-
гою є об’єктивно нові схеми розподілу в інтересах від-
творення новоствореної вартості. При цьому, системи 
обліку, економічного аналізу та аудиту в обов’язко-
вому порядку в теоретичному і практичному плані по-
винні передбачати нові функції: 

1) визначення факторів формування складових 
частин абсолютної та відносної додаткової вартості з 
включенням її в подальший розподіл з врахуванням 
інтересів кожного ресурсу (фактору) як бази подаль-
шого відтворення в сільськогосподарському виробни-
цтві; 

2) забезпечення в інтересах власника і сформова-
них з його участю організаційно-правових структур як 
основного центра облікової роботи, побудови всієї си-
стеми обліку, аналізу і аудиту, сприяння на основі 
цього розвитку підприємництва, комерціалізації, на-
рощування обсягів виробництва; 

3) формування та розбудови такої системи внут-
рігосподарської обліково-аналітичної роботи, яка ві-
дображала би не тільки загальний розмір отриманих 
кожним власником доходів, але і в розрізі вкладених 
ним видів ресурсів; 

4) побудови на основі застосування ефективних 
методів аграрної статистики систем моніторингу рин-
ків продовольства, соціально-економічного розвитку 
галузей і регіонів агропромислового виробництва. 

Створення методологічних рад при кожному мі-
ністерстві потрібне для виконання вищезгаданих  
функцій, бо саме вони, виходячи з концептуальних ос-
нов обліково-аналітичної та аудиторської діяльності, 
повинні відпрацьовувати за попередньо розробленими 
програмами теоретичні і прикладні аспекти вдоскона-
лення обліку та аналізу в системі ринкових відносин. 
Тому найбільш актуальними є: 

— координація науково-дослідних робіт по кож-
ному напряму облікової діяльності; 

— організація та забезпечення особливостей ве-
дення обліку, економічного аналізу та аудиту в кожній 
із організаційно-правових форм господарювання; 

— комп’ютеризація обліково-аналітичних та  
аудиторських видів діяльності; 

— створення наскрізної системи економічного 
аналізу з чітким відображенням всіх її елементів на ма-
кро-, мезо- і мікрорівнях з метою вдосконалення між-
галузевих, внутрішньогалузевих і внутрішньогосподар-
ських відносин, всієї системи управління. 

Виконання нових функцій і завдань кожної із си-
стем обліку, економічного аналізу та аудиту можливе 
при умові створення розгалуженої мережі підготовки 
на основі нових стандартів кваліфікованих кадрів, за-
безпечення спеціалістами цих професій всіх ділянок 
господарської діяльності, оволодіння ними основами 
ринкової економіки та сучасними системами обліку та 
аудиту, комп’ютерною технікою. 
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КОНЦЕПЦІЯ «ВИШЕГРАДСЬКА ЧЕТВІРКА + УКРАЇНА»:  
РЕАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Вступ 

Актуальність проблеми. У великій палітрі дослід-
жень, присвячених інтеграційній проблематиці, най-
менш помітним для науковців виявився аспект, що  
стосується зближення України з країнами-сусідами, 
насамперед з Чеською Республікою, Угорщиною, 
Польщею і Словацькою Республікою. Вони створили 

у 1991 році союзне об’єднання Вишеградська група 
або Вишеградська четвірка з метою інтеграції до євро-
атлантичних структур, яку успішно досягли у 2004 ро-
ці. Після цього група не розпалався, а продовжує по-
силювати свою роль в геополітичному і геоекономіч-
ному просторі. Для України з огляду на територіальні, 
історичні, культурні, господарські, безпекові, обо- 
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ронні та інші аспекти пріоритетне значення має спів-
праця з Вишеградською четвіркою в інтеграційному 
напрямі. По більшості з них вона відбувалася й відбу-
вається на побутовому і місцевому рівнях. В умовах 
війни з РФ інтенсифікувалися політична (підтримка 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; спільні за-
яви про підтримку територіальної цілісності та сувере-
нітету України; зустрічі у форматі V4 + Україна на  
рівні міністрів; передача досвіду у проведені реформ), 
безпекова (інтеграція енергетичних систем України з 
Європейською мережею операторів систем передачі 
газу — ENTSOG) і оборонна співпраця (спільні вій- 
ськові навчання). Часом окремі види співпраці можна 
розглядати як елементи інтеграції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальний 
огляд вітчизняної співпраці із Вишеградською групою 
та її членами наводять Т. Доброва, А. Кудряченко, 
І. Мудрієвська, М. Палінчак, В. Приходько, Д. Стеб-
лак, В. Савка, представники Національного інституту 
стратегічних досліджень. Особливо при цьому наголо-
шується на необхідності інтенсифікації транскордон-
ного співробітництва, децентралізації прийняття рі-
шень та більш ефективному фінансуванню проектів 
регіонального співробітництва. Євроінтеграційні «бо-
нуси» України від співпраці із V4 висвітлюються у пра-
цях С. Зуба, В. Гладія, І. Коссе, Я. Турчин. 

Закордонні ж вчені здебільшого зосереджуються 
на ролі V4 у подоланні кризи україно-російських від-

носин (J. Marušiak), розвитку Східного партнерства  

(G. Par Balázs), врегулюванні ринку природного газу 
(T. Dąborowski, J. Osička, L. Lehotský, V. Zapletalová, 
F. Černoch), перерозподілу прямих іноземних інвести-

цій (A. Éltető, S. Ferenčíková, G. Götz, T. Hlušková та 
ін.), досягнення фінансової стабільності в регіоні 

(D. Błaszczuk, J. Sawicki). 
Метою статті є розвиток співпраці України і Ви-

шеградської четвірки (V4) як угрупуванням і на біла-
теральній основі та обґрунтування підходів до форму-
вання моделі економічного інтеграційного об’єднання 
«Вишеградська п’ятірка» (V5). 

 
 
Виклад основного матеріалу дослідження 

 
І. Політика розширення на схід, Вишеградська  

 четвірка і Україна 
Розвал Радянського Союзу поклав початок фор-

мування нового світового порядку. У Європі це вира-
зилося у пошуку нових геополітичних і геоекономіч-
них векторів розвитку. Держави колишнього Радян- 
ського блоку та пострадянські країни відкинули адмі-
ністративно командну систему управління економі-
кою. Україна після багаторічних коливань між проро-
сійським і проєвропейським шляхами розвитку зреш-
тою визначилася з курсом на європейську і євроат- 
лантичну інтеграцію. З огляду на більший потенціал  
і перспективи європейської моделі розвитку, Україна 
також почала інтегруватися до Європейського Союзу 
попри проголошення концепції багатовекторності  
і нейтралітету. У 2018 році до Конституції внесені по-
ложення, що «…піклуючись про зміцнення громадян-
ської злагоди на землі України та підтверджуючи  
європейську ідентичність Українського народу і незво-
ротність європейського та євроатлантичного курсу Ук-
раїни», здійснено «…визначення засад внутрішньої  

і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу 
держави на набуття повноправного членства України 
в Європейському Союзі та в Організації Північноат- 
лантичного договору» [1]. У пояснювальній записці до 
закону щодо нового курсу зазначено, що його прий-
няття «…сприятиме реалізації європейського та євро-
атлантичного вибору через розширення та поглиб-
лення співробітництва України з Європейським Сою- 
зом та Організацією Північноатлантичного договору 
аж до набуття повноправного членства, зміцненню на-
ціональної безпеки нашої держави, матиме наслідком 
гарантію її суверенітету і територіальної цілісності» [2]. 

Після кризових явищ у європейській економіці 
останнього десятиліття, особливо пов’язаних із спро-
бою виходу Греції із складу ЄС і Брекзиту, а також за 
наслідком виборчих процесів у Німеччині, Франції, 
Іспанії, Італії та інших європейських країнах, перед 
ЄС постала потреба підведення підсумків 60-річчя під-
писання Римського договору про заснування Євро-
пейського Союзу і визначення майбутньої моделі лі-
дерства, єдності і спільної рішучості [3]. В умовах єв-
ропейських реформ для України реалізація мети євро-
інтеграції потребує розробки національної моделі 
вступу в Європейський Союз. Якщо ЄС обирає кон-
цепцію різношвидкісної Європи, то Україна має ви-
значитися із своїми швидкостями і шляхами вхо-
дження в Європу та її структури. 

У Центральній Європі, до якої тяжіє Україна  
і якою частково вона є, функціонує об’єднання чоти-
рьох країн — Польщі, Словаччини, Угорщини і Чехії, 
так звана Вишеградська четвірка (V4). V4 успішно ре-
алізувало свою основну мету — європейську та євроат-
лантичну інтеграції всіх своїх членів. Після вступу її 
членів до складу ЄС вона функціонує у його рамках 
як внутрішнє міжнародне регіональне об’єднання і ло-
біює взаємні інтереси. 

Для України великого значення набуває розвиток 
співпраці з країнами V4. Це обумовлено насамперед 
природними, географічними і політичними факто-
рами, адже Україна має спільний кордон з трьома кра- 
 
їнами V4 — Польщею, Словаччиною та Угорщиною. 
Попри відсутність спільних кордонів з Чехією, Укра-
їна має тисячолітню спадщину династичних, госпо-
дарських та культурних зв'язків і ці традиції мають 
значний розвиток в наш час [4]. З 2004 року, тобто 
після вступу в Європейський Союз всіх країн V4, 
об’єднання виступає зі спільними ініціативами у кон-
тексті східної політики ЄС і формування європейських 
цінностей у країнах-сусідах. 

 
ІІ. Передумови розвитку інтеграційних процесів  

 країн Вишеградської четвірки і України 
Слід констатувати, що є достатньо підстав для ро-

звитку тіснішої інтеграції України до Вишеградської 
четвірки аж до поступового переростання цих проце-
сів у Вишеградську п’ятірку. Насамперед, для україн-
ського етносу притаманна спадкова цивілізаційна лі-
нія співіснування традиційного католицизму і відмін-
ного від російського православ’я та впливу на його 
формування центральноєвропейських культур, особ-
ливо польської, словацької, угорської, чеської і німе-
цької. І це незважаючи на наявність значного проша-
рку русифікованих українців за часів російської і ра-
дянської колонізації у другій половині XIX — XX ст. 
переважно на сході і півдні країни. Загалом більшість 
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населення політично схильна до зв’язків з Європою та 
націлені на євроінтеграцію.  

Україна має розвинуті комунікації у західному на-
прямі до країн V4, які мають тенденцію до зростання. 

Кількість громадян України, які виїжджали у 2017 році 
до країн Вишеградської четвірки, більше, як в 3 рази 
перевищує поїздки до Російської Федерації (табл. 1). 

 

Таблиця 1 
Виїзд громадян України за кордон за країнами, до яких вони виїжджали, у 2017 р. 

Країни 

Кількість грома-
дян України, які 
виїжджали за 
кордон, чол. 

Із них − за метою поїздки 

службова  
поїздка 

організований 
туризм 

приватна  
поїздка 

Усього 26 437 413 97 271 120 887 26 219 255

У тому числі до країн

Польща 9 990 978 1 789 5 059 9 984 130

Словаччина 854 657  854 657

Угорщина 3 118 758  3 118 758

Чехія 73 536  73 536

Усього країни V4 14 037 929 1 789 5 059 14 031608

Російська Федерація 4 376 423 28 177 1 257 4 346 989

V4 до РФ у % 320,8 6,3 402,5 322,8
Джерело: складено авторами за даними Держкомстату та Адміністрації Держприкордонслужби України. 

 
Відповідна тенденція простежується і у зворот-

ному напрямі: у 2017 році до України в’їхали 1 144 249 
іноземних громадян з Польщі, 366 249 — із Словач-
чини, 1 119 446 - з Угорщини та 67 680 — з Чехії. На-
томість з Росії до України у 2017 році в’їхали 1 464 764 
іноземних громадян при тому, що у 2010 році цей по-
тік склав 5 233 972 іноземці, тобто у 3,6 раза більше за 
нинішній показник.   

Відмітимо, що в Україні є тенденція до зростання 
зовнішньої торгівлі з країнами V4, яка складає 14% за-
гального обсягу експорту і 11,3% імпорту країни. Це 
ще відносно невелика частка, проте значно більша за 
торгівлю з Російською Федерацією, перевищуючи її 
обсяги в 1,8 раза (табл. 2). Зрештою, V4 є найбільшим 
торгівельним партнером України, економічні зв’язки з 

яким мають потужну перспективу подальшого роз- 
витку. 

Євроатлантична і європейська інтеграція країн 
Вишеградської четвірки мала своєю ідеологією «по- 
вернення в Європу». Вона відповідала інтересам країн 
групи, хоча й не була позбавлена певної захищеності 
у самооцінках і ризиках, пов’язаних із розширенням 
«європейської сім’ї». Аналіз розвитку Європейського 
Союзу свідчить про обґрунтованість таких побоювань, 
адже неодноразово у великій європейській сім’ї наро-
дів виникають критичні ситуації, які доводили взаємо-
відносини між ними навіть до грані «розводу». Проте, 
європейські об’єднавчі механізми виявили достатню 
спроможність, щоб усувати суперечності, які виника-
ють.  

 
Таблиця 2 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами України у 2018 р. [5] 

 Експорт Імпорт
Сальдо 

тис. дол. США у % до 2017 р. тис. дол. США у % до 2017 р. 

Усього 47339935,2 109,4 57141041,5 115,2 —9801106,3

Країни V4

Польща 3257581,0 119,6 3634616,8 105,2 —377035,9

Словаччина 864150,0 131,7 525655,5 103,3 338494,5

Угорщина 1646311,8 124,1 1267780,4 110,0 378531,4

Чехія 878088,8 122,8 1035583,6 119,1 —157494,8

V4 — усього 6646131,6 6463636,3  182495,3

Російська Федерація 3654089,6 92,8 8092713,6 112,3 —4438624,0

V4 / Світ 14,0 11,3  

V4 / РФ 1,81 0,80  
 

Джерело: складено авторами за даними Державної служби статистики України.  

 
З огляду на євроінтеграційні ризики Україна, пе-

ребуваючи на кордонах Центральної і Східної Європи, 
у своїх прагненнях бере так само на озброєння ідеоло-
гію періоду розширення ЄС на схід. «Україна — це Єв-
ропа», «Повернення в Європу» — такого роду гасла, 
покладені в основу прихильників руху у європейсь-
кому напрямі при усвідомленні потреби коригування і 
раціоналізації шляхів досягнення мети з урахуванням 
національних умов, а також геополітичних і геоеконо-
мічних особливостей сьогодення. Натомість, усі сто-
рони усвідомлюють основні вигоди процесу розши- 

рення у контексті насамперед зростання спільного ри-
нку споживачів та усунення митних бар’єрів. 

Досвід реалізації політики ЄС щодо розширення 
свідчить, що шлях в Європу постсоціалістичних країн 
не був стрімким і безупинним. Маючи за головну мету 
вступ до Європейського Союзу, за ініціативи В. Гавела 
Чехія, Польща і Угорщина створили Центрально-єв-
ропейську зону вільної торгівлі (ЦЕФТА), аби розви-
вати торгівельно-економічні та науково- технічні 
зв’язки. Пізніше до них приєдналися балканські кра-
їни [6]. Водночас засновки ЦЕФТА, маючи відносно 
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однотипні економіки, в угорському місті Вишеград 
створили Вишеградську групу (Чехія, Угорщина, 
Польща, Словаччина). Після вступу в ЄС країни V4 
скасували свій статус члена ЦЕФТА, внаслідок чого 
нині членство в асоціації мають Албанія, Боснія і Гер-
цеговина, Македонія, Молдова, Сербія, Косово і Чор-
ногорія. 

 
ІІІ. Форми розвитку інтеграційних процесів  

 V4 + Україна 
Інтеграція між Україною і країнами Вишеград- 

ської четвірки може розвиватися якнайменше у трьох 
формах:  

• традиційній як співпраця суб’єктів підприєм-
ницької діяльності;  

• асоціативній як договірний союз Вишеград- 
ської групи і України з метою виокремлення певного 
кола функцій та умов ведення бізнесу у спільному еко-
номічному просторі;  

• союзній як об’єднання з із загальноприйня-
тими умовами ведення економічної діяльності.  

При традиційній формі співпраця суб’єктів гос-
подарювання здійснюється в рамках діючої у кожній 
країні юридичної практики в міру необхідності реалі-
зації спільних міждержавних або регіональних інтере-
сів. Асоціативна і союзна форми потребують політич-
них рішень.  

Розвиток співпраці у союзну форму передбачає 
трансформацію Вишеградської четвірки у Вишеград-
ську п’ятірку. В цілому інтеграційний процес має роз-
виватися на основі адаптації законодавства України до 
законів Вишеградської четвірки. У цих рамках по-
винна розроблятися і реалізовуватися дорожня карта 
інтеграції. Створення Вишеградської п’ятірки має ре-
алізувати двоєдину мету — функціонування в інтересах 
подальшого сталого розвитку кожного з його членів і 
лобіювання спільних інтересів в ЄС і за межами. 

Варто зазначити, що проблематика пошуку ефек-
тивних шляхів і форм співпраці України з країнами 
Вишеградської четвірки не є новою. Ще у 2004 році 
президент Польщі О. Квасневський висловив споді-
вання, що Вишеградська група може виступати зі спі-
льними ініціативами у рамках політики ЄС щодо  
східних сусідів, у тому числі й України, відіграючи іс-
тотну роль у побудові площини європейських ціннос-
тей [7]. З українського боку питання інтеграції Укра-
їни до Вишеградської групи ставилося прем’єр-мініс-
тром України Ю. Тимошенко ще у 2005 році: «…я пе-
реконана, що об'єднання таких потужних прем’єрів 
таких потужних країн трохи візьме шефство над Укра-
їною щодо вступу в Європейський Союз». Під час зу-
стрічі у Києві з делегацією Вишеградської четвірки у 
грудні 2014 року президент П. Порошенко висловив 
сподівання, що в результаті активного реформування 
України Вишеградська четвірка зміниться з V4 на V5: 
«…якщо нам вдасться створити належну атмосферу до 
саміту в Ризі, а саме: ми досягнемо певних успіхів у 
проведенні реформ, отримаємо безвізовий режим з ЄС 
і чітку перспективу членства в Європейському Со-
юзі — це може дозволити об'єднання зусиль наших 
країн» [8]. На цю візію глава МЗС Польщі на той час 
Г. Схетина запевнив: «…ми будемо вас підтримувати, 
будувати добру атмосферу довкола вас, але ви повинні 
робити це самі» [9].  

Отже, економічна інтеграція України в Європей-
ський Союз при посередництві Вишеградської чет- 

вірки розглядається як формат співробітництва якір-
ного типу. Певною мірою такий процес вже відбува-
ється з ініціативи ЄС. Так, у сфері енергетики і енер-
гобезпеки допомогу надає Словаччина; Польща шеф-
ствує у сфері децентралізації, управління і державної 
служби; реформуванням громадянського суспільства, 
освіти і ЗМІ опікується Чехія; допомогу у розвитку 
економіки, малого та середнього бізнесу та імплемен-
тації угоди про зовнішню торгівлю надає Угорщина 
[10, 11]. За роки після Майдану завдяки допомозі у 
проведені реформ країнами Вишеградської четвірки, 
іншими розвиненими країнами та міжнародними фі-
нансовими організаціями, зроблено (відповідно до 
оцінок експертів) більше, ніж за попередні 20 років 
незалежності [12, 13]. Проте, реформи проводяться 
повільніше, ніж могли би бути. Не можна не погоди-
тися з думкою словацького реформатора і очільника 
Групи стратегічних радників з підтримки українських 
реформ І. Міклоша, що причинами такого стану є по-
літичні, зловживання популістів і демагогів боязню 
людей реформ, які часто припускають непопулярні за-
ходи, недостатність підтримки парламенту урядових 
пропозицій. 

 
IV. Стратегічні рамкові умови трансформації інте- 

 граційних процесів за моделлю «V4+Україна»  
 у модель Вишеградської п’ятірки 

Стратегічною лінією політики євроінтеграції для 
України має стати  забезпечення такого рівня соціа-
льно-економічного розвитку, який міг би бути до- 
 
статнім для внесення на порядок денний Європей- 
ського Союзу питання про членство. На разі курс на 
євроінтеграцію і НАТО Україна закріпила в Конститу-
ції. Проте, досягнення мети щодо вступу країни до Єв-
ропейського Союзу приходиться починати з найниж-
чого рівня розвитку у порівнянні з іншими європей-
ськими державами, позаяк Україна має найменший 
показник внутрішнього валового продукту на душу на-
селення серед всіх претендентів на вступ в Європей-
ський Союз [14]. Водночас, відставання України від 
країн-кандидатів в члени ЄС (Албанія, Північна Ма-
кедонія, Чорногорія, Сербія, крім Туреччини), як і від 
країн-потенційних кандидатів, які подали або ще не 
подали заяви на членство (Боснія і Герцеговина, Ко-
сово, Грузія і Молдова) не є настільки великим,  
щоб не мати можливості у короткому часовому лазі 
наздогнати їх у разі успішного проведення системних 
реформ. Власне, ця група країн перевищує рівень Ук-
раїни за показником ВВП на душу населення у діапа-
зоні від 1.1 до 2,1 раза (табл. 3). 

Варто зауважити, що цей розрив реально мен-
ший, оскільки розрахунки МВФ здійснені з викорис-
танням показника чисельності населення України в 
кількості 42 639 000 осіб при тому, що трудова мігра-
ція з країни за різними оцінками складає від 2 до  
7 млн осіб [16]. Це населення проживає і створює до-
дану вартість поза Україною. Однак навіть якщо вда-
тися до перерахунку ВВП на душу населення з вико- 
ристанням показника чисельності населення без тру-
дових мігрантів, відставання України від інших пре- 
тендентів на вступ в ЄС збережеться. Проте, Україна 
на початку останнього десятиліття (2008 р.) мала від-
носно постсоціалістичних країн Європи порівняно ви-
сокий рівень ВВП на душу населення, який становив 
4,095.441 дол. США (табл. 4). 



САВЕЛЬЄВ Є. В., КУРИЛЯК В. Є., ЛИЗУН М. В., ЛІЩИНСЬКИЙ І. О. 
 

 
 

        2019/№1  119 
 

Таблиця 3 
ВВП на душу населення країн V4, претендентів на вступ в ЄС у порівнянні з Україною [15] 

 Валовий внутрішній продукт на 
душу населення

Валовий внутрішній продукт  
на душу населення 

поточні ціни, 
дол. США 

Відносно 
України 

поточні ціни за паритетом купіве-
льної спроможності, міжн. дол. 

Відносно 
України 

Чехія 23085,190 7,8 37423,190 4,1
Угорщина 16016,041 5,4 31560,732 3,4
Польща  14468,827 4,9 31647,343 3,4
Словаччина 19642,098 6,6 35098,796 3,8

Країни-кандидати в члени ЄС
Албанія 5260,901 1,8 13330,165 1,5
Північна Македонія 5953,262 2,0 15522,588 1,7
Чорногорія 8644,307 2,9 18861,571 2,1
Сербія 6814,809 2,3 16089,750 1,8
Туреччина 8715,513 2,9 28270,226 3,1

Потенційні кандидати, які подали заявку на членство
Боснія і Герцеговина 5703,869 1,5 13513,004 1,5

Потенційні кандидати, які ще не подали заявку на членство 
Косово  4323,964 1,5 11504,878 1,3
Грузія 4505,764 1,5 11600,455 1,3
Молдова 3226,717 1,1 7103,790 0,8
Україна 2964,193 

3110,072 
3546,402 

- 9182,493 
9634,3984 
10986,063 

 

Джерело: складено і розраховано авторами за даними World Economic Outlook. 

 
Таблиця 4 

ВВП на душу населення України, у поточних цінах і дол. США [16] 
2000 664.376 2006 2,407.900 2012 3,872.534 2018 2,964.193
2001 814.851 2007 3,219.884 2013 3,968.797 2019 3,133.196
2002 919.141 2008 4,095.441 2014 3,095.050 2020 3,361.357
2003 1,096.291 2009 2,654.986 2015 2,135.182 2021 3,618.556
2004 1,427.279 2010 2,982.814 2016 2,200.851  
2005 1,909.798 2011 3,589.632 2017 2,656.010  

Джерело: World Economic Outlook. 
 
Наявність такого рівня свідчить, з одного боку, 

про реальні можливості країни, а з другого — про за-
тяжну кризу, вихід з якої потребує радикального  
оновлення олігархічної політико-економічної сис-
теми, яка сформувалася в України після демонтажу 
планової системи управління. 

Розглядаючи нинішню економічну ситуацію в 
Україні в контексті євроінтеграції, можна зробити ви-
сновок, що Україна потребує дієвої стратегії розвитку, 
яка має стати механізмом розв’язання внутрішніх про-
блем і дозволить відігравати помітну роль в європей-
ському і світовому просторі, що відповідало б статусу 
найбільшої за площею і однієї з найбільших за насе-
ленням країн Європи. При цьому стратегія розвитку 
має орієнтуватися на певні кількісні показники, серед 
яких одним з найбільш важливих є внутрішній вало-
вий продукт на душу населення. За орієнтир зростання 
може бути взята його динаміка у перехідний період від 
подання заявки на вступ в ЄС до вступу в це об’єд-
нання.  

У перехідний період середньорічні темпи зрос-
тання ВВП у країнах Вишеградської четвірки стано-
вили: 4% в Угорщині, 5% — у Польщі, 5,3% — в Сло-
ваччині. Лише Чеська Республіка мала відносно низь-
кий середньорічний приріст — 2,4%, але вона на старті 
перехідного періоду мала високий абсолютний рівень 
ВВП на душу населення (табл. 5). Щодо України, то з 
урахуванням низького рівня показника ВВП на душу 
населення та наявних ресурсів, її стратегія повинна 

взяти п’ятивідсотковий середньорічний темп зрос-
тання за мінімальний, розробляючи одночасно до- 
рожню карту на вищі темпи зростання. За такої стра-
тегії можна буде надолужити упущення, які порівняно 
з іншими європейськими країнами були допущені Ук-
раїною. 

У будь-якому випадку перед Україною як пре- 
тенденткою на вступ до ЄС вимальовується віддалена 
перспектива повноправного членства, особливо якщо 
вона буде вирішувати цю проблему самотужки або пе-
реважно самотужки. Розрахунок на такі фінансові вли-
вання, які мали країни Центральної Європи в період 
свого кандидатства, майже безпідставний [18, 19]. Ак-
тивізацію європейських «спонсорів» можна очікувати 
лише за умови швидкого, радикального, системного  
й успішного реформування в усіх сферах політичного 
й економічного життя та послідовного здійснення ці-
лей інтеграції у західні економічні, політичні і вій- 
ськові союзи. Поза сумнівом також, що у заходах щодо 
підтримки євроінтеграційних намірів України ЄС вра-
ховуватиме розвиток військово-оборонного потенці-
алу. При всьому цьому Європейський Союз виходи-
тиме від рівня економічного розвитку порівняно із се-
редньоєвропейським, ступеня ринкової трансформації 
економіки та мірою зацікавленості своїх членів в укра- 
їнському ринку. Це робить пріоритетним зближення 
економіки України з економікою країн Вишеградської 
четвірки як найближчими сусідами у Центральній Єв-
ропі.  
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Таблиця 5 
Річні і середньорічні темпи зростання ВВП у постійних цінах і національній валюті  

у період між подачею заявки на вступ і прийом в ЄС [17] 

Роки 
Країни (дата подачі заявки на вступ в ЄС — дата вступу в ЄС) 

Чехія  
(23.01.1996 — 01.05.2004) 

Угорщина 
(31.03.1994 — 01.05.2004) 

Польща 
(08.04.1994 — 01.05.2004) 

Словаччина 
(27.06.1995 — 11.05.2004)

1994 н. д. 1,029 1,052 1,062 
1995 н. д. 1,025 1,067 1,079 
1996 1,045 1,025 1,062 1,116 
1997 0,994 1,033 1,070 1,044 
1998 0,996 1,042 1,050 1,040 
1999 1,014 1,032 1,045 0,998 
2000 1,042 1,042 1,043 1,012 
2001 1,029 1,038 1,012 1,033 
2002 1,017 1,045 1,014 1,045 
2003 1,036 1,038 1,036 1,054 
2004 1,049 1,050 1,051 1,053 Т 1,024 1,040 1,050 1,053 

Примітка: складено і розраховано авторами за даними World Economic Outlook.  
 

Висновки 
Розробляючи дорожню карту вступу України в 

ЄС, доцільно врахувати досвід останнього періоду 
його розширення на схід в частині формування між- 
народного об’єднання з інтеграційними цілями. Йде-
ться про Вишеградську четвірку, яка, досягнувши 
своєї основної цілі — вступу в ЄС, не самоліквідува-
лася, а продовжує співпрацювати між собою і з ін-
шими країнами. Україні  доцільно інтенсифікувати  
і розширити інтеграційні заходи з нею як найближчим 
об’єднанням у територіальному й історичному та ба-
гатьох інших аспектах. 

Процеси економічної інтеграції України і країн 
Вишеградської четвірки повинні спиратися на законо-
мірності і принципи, що покладені в основу розвитку 
євроінтеграційних процесів як у Європейському Со-
юзі, так і в регіональному угрупуванні, яким є Више- 
градська четвірка. Впровадження Україною проєвро-
пейських реформ є основою зближення економік су-
сідніх держав — членів ЄС, але співпраця з групою V4 
робить доцільним поетапну трансформацію Више- 
градського об’єднання з формату чотирьох країн у фор-
мат п’яти держав за участю України. При цьому еко-
номічна інтеграція з країнами Вишеградської четвірки 
розглядається як процес, що передбачатиме поступове 
поглиблення партнерства від зростання зв’язків і спри-
яння інтернаціоналізації господарського життя до 
утворення великих зон взаємовпливу як плацдарму 
для поступового вирішення завдань щодо набуття Ук-
раїною членства у Європейському Союзі та відсто- 
ювання інтересів регіону у пан’європейському просторі. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  

В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
 
Постановка проблеми. Визначення можливостей 

впливу на чинники, які обумовлюють зростання соці-
альної безпеки, є гострим і слабо керованим питан-
ням. З одного боку, дефіцит фінансових ресурсів по- 
требує впровадження адресних та дієвих заходів, які 
посилюють безпечний стан людини, суспільства, дер-
жави, а, з іншого боку, залишаються нерозв’язаними 
науково-методичні засади відстеження причинно-на- 
слідкових процесів, які визначають зміну рівня соціа-
льної безпеки та резерви її зростання. 

Результати наукових досліджень, які розкривають 
методичні підходи до виміру та кількісної оцінки рівня 
соціальної безпеки на сьогодні не відповідають вимо-
гам часу. Необхідна єдина методологія оцінки соціа-
льної безпеки, складових її формування та забезпе-
чення, системи показників та індикаторів виміру. Об-
ґрунтування внутрішніх складових, формування ін- 
формаційної підсистеми, вибір методів нормування 
вихідних індикаторів виміру та алгоритму розробки ін-
тегрального показника обумовлені основними завдан-
нями його визначення. Забезпечення ефективності дії 
механізмів державного регулювання потребують роз-
робки такої методології визначення інтегрального по-
казника, на підґрунті якої, поряд з аналізом основних 
тенденцій та закономірностей його зміни, забезпечу-
ється оцінка впливу внутрішніх складових з визначен-
ням основних чинників гальмування та можливих ре-
зервів його зростання, що й обумовлює актуальність 
дослідження. 

Оцінку стану досягнення рівня соціальної без-
пеки доцільно визначати послідовно за кожною скла-
довою її формування та прояву, що дає можливість ви-
значення узагальненого показника рівня соціальної 
безпеки, який склався на конкретний період. Без ме-
тодики визначення інтегрального показника рівня со-
ціальної безпеки, конкретизації на його підґрунті ос-
новних чинників її гальмування чи зростання, оцінки 
резервів забезпечення підвищення соціальної безпеки 
неможливе якісне наукове обґрунтування управлінсь-
ких рішень в системі державного управління.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Узагаль-
нення та систематизація теоретико-методологічних 
підходів до визначення сутності, змісту та складових 
соціальної безпеки обумовлює розробку науково-ме-
тодичних засад вимірювання її рівня. Науково-мето-
дичні напрацювання з виміру рівня соціальної безпеки 
знайшли своє відображення в працях вітчизняних на-
уковців О.П. Коваля, Ю.М. Харазішвілі, О.І. Ілляш, 
О.В. Чепурного та ін. На основі аналізу й узагаль- 
нення теоретичних та методичних результатів щодо ін-
тегрального оцінювання рівня економічної безпеки 

Ю.М. Харазішвілі розроблена методологія визначення 
інтегрального показника на підґрунті використання 
мультиплікативної форми інтегрального індексу з об-
ґрунтуванням вектору порогових значень як бази нор-
мування [2, 3]. У роботах О.П. Коваля [4, 5] система-
тизовано існуючі підходи до оцінки рівня соціальної 
безпеки, запропоновано авторський підхід до ви- 
значення інтегральної оцінки рівня соціальної безпеки 
в традиційному та альтернативному її розумінні. 
О.І. Іляш пропонує оцінювати рівень соціальної без-
пеки на регіональному рівні з використанням моделей 
та статистичних показників [6, 7], а в наукових працях 
І.А. Гнатенко [8], Т.М. Завори та О.В. Чепурного [9] 
наводиться аналіз та оцінка безпосередньо індикаторів 
соціальної безпеки України. Основні складові та інди-
катори їх виміру для оцінки рівня соціальної безпеки 
як складові рівня економічної безпеки визначені Ме-
тодичними рекомендаціями щодо розрахунку рівня 
економічної безпеки [10]. 

Мета статті — обґрунтувати методику розробки 
інтегрального показника рівня соціальної безпеки, ви-
значити основні чинники зміни його рівня, оцінити 
можливі резерви зростання для прийняття якісних 
управлінських рішень в системі державного регулю-
вання. 

Виклад основного матеріалу. Концептуальною ос-
новою побудови інтегрального показника рівня соціа-
льної безпеки є розроблена автором ієрархічна модель 
його формування [1, с. 185-186], в структурі якої пер-
ший рівень включає основні внутрішні складові: мате-
ріальний добробут, зайнятість та соціально-трудові  
відносини, демографічну ситуацію, безпеку здоров’я, 
безпеку та загрози життю, соціальний захист, соціа-
льне виключення, девіантну поведінку та соціальне са-
мопочуття в суспільстві. На другому рівні системати-
зовано індикатори вимірювання за кожною складо-
вою, на підґрунті яких за методом адитивної згортки 
розраховуються відповідні субіндекси рівня соціальної 
безпеки, який склався саме за цією складовою (Іі) [1, 
с. 187]. 
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І Z
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=   (1) 

де im  — кількість індикаторів і-ї складової; 

Zij — нормоване значення j-го індикатора і-ї скла-

дової; 1,7.і =  

Агрегування субіндексів в інтегральний показник 
рівня соціальної безпеки проводиться також за алго-
ритмом адитивної згортки та, відповідно, середньої 
арифметичної простої за умови рівнозначності кожної 
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складової в забезпеченості соціальної безпеки таким 
співвідношенням  
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За умови адитивної згортки оцінка впливу окре-
мих внутрішніх складових на відносну зміну інтегра-
льного показника визначається на підґрунті методу 
пропорційного розподілу [1, с. 199-200; 11; 12, с. 5]: 

 
,
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де ,СБ віднІΔ  — темп приросту (зниження) інтегрального 

показника ні інтегрального показника за t-1 та t-й 
роки відповідно; t = 2008-2017 рр.; 

СБІΔ  — абсолютна зміна інтегрального показника 

за відповідний період:  

, , 1;СБ СБ t СБ tІ І І −Δ = −  

iІΔ  — абсолютна зміна і-го субіндексу за цей пе-

ріод.  
Такий підхід забезпечує ідентифікацію основних 

чинників зміни рівня соціальної безпеки з визначен-
ням як сили, так і напрямку їх впливу. 

На підґрунті сполучення статистичної та соціоло-
гічної інформації за 2008-2017 рр. визначено рівні ін-
тегрального показника соціальної безпеки (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка зміни інтегрального показника соціальної безпеки (Ісб) за 2008-2017 рр. 

 
Виходячи з розробленої градації зміни інтеграль-

ного показника в Україні склався помірний його рі-
вень в межах від 0,475 (2011 р.) до 0,556 (2017 р.). При 
цьому простежується, що за останнє десятиліття прак-
тично відсутня односпрямована тенденція його зміни. 

Аналіз зміни рівнів соціальної безпеки свідчить, 
що в загальній закономірності можна виокремити де-
кілька періодів, які однозначно корелюють з відповід-
ними тенденціями макроекономічних показників еко-
номічного розвитку. Зниження рівня інтегрального 
показника соціальної безпеки з 2008 по 2011 р. спів-
падає з негативними процесами в економіці країни, 
що були обумовлені світовою фінансовою кризою 
(2008-2009 рр.), а внаслідок об’єктивного терміну за-
пізнення в силу інерційності соціальних процесів па-
діння показника збереглося ще на наступні два роки. 
З 2011 по 2014 р. має місце суттєве зростання рівня, 
що пов’язано з прискореними темпами економічного 
розвитку після виходу країни з кризи. Події другої по-
ловини 2014 р., весь 2015 р., які пов’язані з анексією 
АР Крим та окупацією частини Донецької та Луган- 
ської областей, одночасно супроводжуються як суттє-
вим падінням всіх показників економічного розвитку, 
так і зниженням рівня соціальної безпеки. За цей пе-
ріод за рівнем соціальної безпеки країна була відки-
нута на 9 років назад. Але вже за 2016-2017 рр. внаслі-
док поступової стабілізації економіки та забезпечення 
її зростання регресивна тенденція зміни рівня соціа- 

льної безпеки змінилася на позитивну і станом на  
2017 р. показник досягнув свого максимального зна-
чення за останні десять років.  

Аналіз зміни рівнів субіндексів за термін, що до-
сліджується, свідчить, що лише за трьома з них: мате-
ріальний добробут, безпека здоров’я та життя, соціа-
льне виключення та девіантна поведінка склалася по-
зитивна тенденція. Але одночасно має місце і зворотна 
закономірність за іншими складовими, при цьому 
найбільш негативні зрушення відбувалися за складо-
вими соціального захисту та соціального самопочуття. 

Алгоритм визначення інтегрального показника 
забезпечує можливість оцінки впливу окремих складо-
вих у структурі соціальної безпеки на відносну його 
зміну та повну ідентифікацію чинників гальмування 
чи розвитку рівня соціальної безпеки. Так, за рахунок 
впливу лише тих складових, які мають позитивні тен-
денції зміни, можливий приріст інтегрального показ-
ника складає 22,2%. Але з урахуванням дестимулю- 
ючого впливу інших підсистем його загальний приріст 
за 2008-2017 рр. склав лише 6,9%. 

Визначена на підґрунті співвідношення (3) оцінка 
впливу окремих складових на відносну зміну інтегра-
льного показника (рис. 2) дає можливість кількісно 
оцінити та визначити напрямок їх впливу за весь пе-
ріод дослідження та виокремити два останні роки 
(2016-2017), коли намітилися позитивні зрушення  
рівнів соціальної безпеки.  
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де субіндекси за складовими соціальної безпеки: 
І1 — матеріальний добробут; 
І2 — зайнятість та соціально-трудові відносини; 
І3 — демографічна; 
І4— безпека здоров’я та життя населення; 
І5 — соціальний захист; 
І6— соціальне виключення та девіантна поведінка; 
І7— соціальне самопочуття в суспільстві. 
 

Рис. 2. Вплив внутрішніх складових на відносну зміну інтегрального показника рівня  
соціальної безпеки за 2008-2017 та 2016-2017 рр., % 

 
Представлені оцінки показують, що перше місце 

за позитивним впливом на можливості зростання со-
ціальної безпеки пов’язано з підсистемою «Соціальне 
виключення та девіантна поведінка», — в цілому вона 
забезпечує 10,3% загального приросту рівня соціальної 
безпеки. Друге місце за силою впливу пов’язано з  
підсистемою «Безпека здоров’я та життя населення» — 
за рахунок її зростання приріст інтегрального показ-
ника складає 6,02%. Третє-четверте місця за позитив-
ним впливом поділяють складові «Матеріальний  
добробут» (5,83%) та «Соціально-трудові відносини» 
(2,7%). Одночасно негативні тенденції, які склалися за 
іншими складовими, обумовлюють суттєве гальму-
вання рівнів соціальної безпеки. Найбільш негативні 
зрушення простежуються протягом останніх десяти 
років та визначають загальне зменшення інтеграль-

ного показника за підсистемою «Соціальне самопо-
чуття в суспільстві» на 5,26%, за складовими «Соціа-
льного захисту» — на 4,9% та за демографічною —  
на 2,8 %. Визначений вплив внутрішніх індикаторів 
складових дає можливість систематизувати їх за на-
прямками впливу на забезпечення зростання рівня со-
ціальної безпеки (див. таблицю). 

Внутрішня структура кожного субіндексу дає  
можливість визначити не тільки вплив окремого ін- 
дикатора на зміну відповідного субіндексу, а додат-
ково основні резерви підвищення рівня соціальної 
безпеки. 

Внутрішня структура кожного субіндексу дає мо-
жливість визначити не тільки вплив окремого індика-
тора на зміну відповідного субіндексу, а додатково ос-
новні резерви підвищення рівня соціальної безпеки. 

 
Таблиця 

Систематизація впливу чинників на соціальну безпеку за внутрішніми складовими у 2008-2017 рр. 

Чинники підвищення Чинники гальмування 

1 2

Матеріальний добробут (І1) 

Збільшення середньомісячних еквівалентних загальних 
доходів; 
зменшення питомої ваги населення, середньодушові 
доходи якого нижче законодавчо встановленого прожи-
ткового мінімуму і 75% медіанного доходу;  
зниження диференціації населення за децильним кое-
фіцієнтом фондів; 
зменшення частки населення, яке боїться зростання 
цін; 
зменшення частки населення, яке відносить себе до 
злиденного 

Збільшення питомої ваги домогосподарств, які визна-
чили недостатність доходів для найнеобхіднішого, у 
тому числі для достатнього харчування;  
зростання частки домогосподарств, які за самооцінкою 
відносять себе до бідних 
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Закінчення таблиці 

1 2 

Зайнятість, безробіття, соціально-трудові відносини (І2) 

Зменшення питомої ваги кількості штатних працівни-
ків, яким нарахована зарплата в межах прожиткового 
мінімуму для працездатної особи; 
збільшення щорічних темпів зростання середньомісяч-
ної заробітної плати 

Зростання рівня безробіття як у працездатному віці, так 
і у віці 15-70 років, у тому числі довготривалого безро-
біття; 
збільшення частки населення, яке вважає, що йому не 
вистачає: можливості працювати з повною віддачею; 
підходящої роботи; можливості мати додатковий заро-
біток; 
збільшення частки населення, яке найбільше боїться 
безробіття та вважає, що важко знайти будь-яку роботу 
та роботу відповідно до рівня кваліфікації 

Демографічна ситуація (І3) 

Зниження коефіцієнта природного убування насе-
лення;  
збільшення середньої тривалості життя для новонаро-
джених 

Зниження коефіцієнта потенційної підтримки, поста-
ріння населення;  
зростання питомої ваги населення старше 60 років;  
зниження нетто-коефіцієнта відтворення населення; 
зниження додатного сальдо міграції;  
зменшення темпів зростання людського потенціалу 

Безпека здоров’я та життя (І4) 

Зниження коефіцієнта загальної смертності населення;
зниження рівнів як загальної захворюваності, так і со-
ціально обумовленої; 
зниження рівня виробничого травматизму;  
збільшення тривалості життя для новонароджених жі-
нок і чоловіків, а також для осіб старше 45 та 60-ти 
років; 
зменшення питомої ваги осіб, які за самооцінкою ви-
значають своє здоров’я як погане чи дуже погане 

Зростання рівнів інвалідності як для всього населення, 
так і для дитячого контингенту;  
збільшення частки населення, яке за самооцінкою ви-
значає, що їм не вистачає коштів для лікування 

Соціальний захист (І5) 

Зростання питомої ваги витрат на соціальний захист; 
зменшення кількості пенсіонерів (у розрахунку на 1000 
населення); 
збільшення співвідношення середнього розміру пенсії 
до прожиткового мінімуму 

Зменшення співвідношення середнього розміру пенсії 
до: прожиткового мінімуму для працездатного насе-
лення, середньої заробітної плати; 
зниження темпів зростання реальної пенсії (у % до по-
переднього року) 

Соціальне виключення, девіантна поведінка (І6) 

Скорочення частки дітей-сиріт або дітей, позбавлених 
батьківського піклування (на 10 тис. дітей віком 0-
17 років); 
зменшення кількості виявлених неповнолітніх, які пі-
дозрювалися у скоєнні злочину (на 10 тис. дітей); 
зменшення кількості неповнолітніх, засуджених за ско-
єння злочинів;  
зниження індексу нестабільності шлюбів і коефіцієнта 
розлученості;  
зменшення частки дітей, народжених у незареєстрова-
ному шлюбі;  
зменшення кількості неповнолітніх, які перебували на 
обліку кримінальної поліції у справах дітей (на 10 тис. 
дітей) 

Збільшення кількості виявлених злочинів (на 100 тис. 
населення) 

Соціальне самопочуття в суспільстві, толерантність, довіра (І7) 

Зменшення частки населення, яке вважає, що нікому 
не довіряти — найнебезпечніше; 
зниження рівня недовіри до поліції;  
зниження індексу національної дистанційності  

Зростання частки тих, хто найбільше боїться нападу зо-
внішнього ворога; масових безладів;  
зростання рівня недовіри до: Верховної Ради України; 
Президента України; Кабінету Міністрів України, міс-
цевих органів влади;  
зростання протестного настрою населення і вірогідно-
сті масових протестів;  
зростання частки населення, яке хотіло б виїхати з кра-
їни 

 

На підставі визначеного за методом пропорцій-
ного розподілу (3) відносного впливу основних підси-
стем та їх індикаторів на зміну рівня соціальної без- 

пеки визначаються оцінки (у %) можливих резервів її 
зростання [1, с. 199-200]. 

Обсяги резервів розраховані на підґрунті нівелю-
вання негативного впливу тих чинників, які виступа- 



СИДОРЧУК О. Г. 
 

 
 

126 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ли гальмуючими факторами зміни рівнів соціальної 
безпеки, — в сукупності за проведеними розрахунками 
вони можуть забезпечити 26,6% можливого зростання 
рівня соціальної безпеки. Найвагоміші чинники фор-
мування резервів склалися за складовими, що визна-
чають зайнятість та соціально-трудові відносини, рі-
вень соціального захисту та соціальне самопочуття в 
суспільстві, — більше двох третин (69,0%) обсягів ре-
зервів зосереджено безпосередньо за цими сферами 
забезпечення соціальної безпеки.  

Алгоритм визначення інтегрального показника 
дає можливість додатково оцінити обсяги резервів, які 
склалися за окремі періоди, та рівень їх мобілізації. 
Наприклад, на підґрунті співставлення обсягів резер-
вів, які визначені за весь десятирічний період, — з 2008 
по 2017 р., та тих, що були сформовані лише за остан-
ній рік, можна оцінити та кількісно виміряти обсяги 
та рівень їх мобілізації. Саме за рахунок мобілізації ре-
зервів за тими чинниками, що гальмували збільшення 
рівня соціальної безпеки, інтегральний показник зріс 
в 2017 р. на 0,054 к.п. порівняно з попереднім роком. 

За всіма складовими соціальної безпеки загаль-
ний рівень мобілізації резервів складає близько 70,0%, 
але найбільші позитивні зрушення склалися за підси-
стемами «Безпека здоров’я та життя», — рівень мобілі-
зації становить більше 90,0%, в структурі підсистеми 
«Зайнятість та соціально-трудові відносини» — бли-
зько 77%, 75% — за складовою, яка визначає рівень 
матеріального добробуту. В той же час лише третина 
із загального обсягу резервів була мобілізована за де-
мографічною складовою. 

Систематизація чинників, за якими в найбільшій 
мірі були мобілізовані резерви в забезпеченні підви-
щення рівня соціальної безпеки, свідчить, що біль-
шість з них у першу чергу прямо або опосередковано 
пов’язана з суттєвим зростанням рівня матеріального 
забезпечення, яке мало місце протягом останнього 
року. Зростання мінімальної та середньої (номінальної 
та реальної) заробітної плати, середньодушових гро-
шових та еквівалентних доходів супроводжуються  
зниженням рівня бідності за критеріями депривації,  
збільшенням співвідношення наведених показників до 
визначених соціальних стандартів (прожиткового мі-
німуму), розширенням можливостей доступу для насе-
лення до соціальних послуг, особливо до медичних та 
освітніх. На підґрунті зростання матеріального забез-
печення суттєво покращилися і соціологічні індика-
тори, які визначають відношення населення до зов- 
нішніх загроз, оцінки ймовірності масових безпоряд-
ків, зниження індексу де стабілізаційного протестного 
потенціалу тощо. Але залишається високим рівень  
розшарування населення за грошовими доходами, при 
цьому за останні два-три роки його рівень навіть збі-
льшується. Досить несприятлива ситуація зберігається 
з забезпеченням соціальної безпеки за демографічною 
складовою. На сьогодні в країні практично вичерпано 
ресурси для забезпечення навіть простого відтворення 
чисельності населення, стримування депопуляції, збе-
реження людського та трудового потенціалу, посили-
лись міграційні настрої населення відносно виїзду з 
країни. Зберігаються високі рівні соціально обумовле-
ної захворюваності, інвалідності, в тому числі і дитя-
чої. В структурі складової, яка характеризує соціальне 
самопочуття в суспільстві посилюється рівень недо-
віри населення до всіх гілок влади, при цьому більше 

половини респондентів (52,2%) визначають, що не до-
віряти нікому — найнебезпечніше.  

У структурі системи індикаторів виміру рівня со-
ціальної безпеки частина з них пов’язана з суб’єктив-
ною оцінкою населення стану забезпечення соціальної 
безпеки за окремими складовими, які можна, вихо-
дячи з методики розрахунку резервів, виокремити із 
загального їх обсягу, які за розрахунками складають 
близько 9,5%. Таким чином, у системі формування ме-
ханізмів державного регулювання, розробки управлін-
ських рішень для мобілізації резервів, які пов’язані з 
нівелюванням негативного впливу чинників на забез-
печення зростання рівня соціальної безпеки, мова йде 
лише про мобілізацію «об’єктивних» чинників. Інше 
джерело формування резервів для їх мобілізації в за-
безпеченні зростання рівня соціальної безпеки пов’я-
зано з посиленням впливу тих чинників, які виступали 
факторами збільшення соціальної безпеки, але їх 
вплив протягом останніх десяти років був незначним. 
Це — зростання пенсійного забезпечення населення, 
зменшення рівнів бідності серед осіб літнього віку, 
збереження інтенсивності росту середніх заробітних 
плат та середньодушових доходів, створення умов для 
забезпечення зайнятості відповідно до професійно-
кваліфікаційного рівня з гідною оплатою праці, особ-
ливо для молоді, створення умов для повноцінного 
життя вразливих верст населення тощо. 

Висновки 
1. Ієрархічна за структурою модель побудови ін-

тегрального показника рівня соціальної безпеки та ал-
горитм його визначення дають можливість для повної 
ідентифікації та систематизації основних чинників 
зміни рівнів з визначенням напрямків впливу. 

2. За 2008-2017 рр. в Україні склався помірний 
рівень соціальної безпеки, загальний його приріст ста-
новить близько 7,0% при відсутності однозначної тен-
денції до зростання. Характер зміни інтегрального по-
казника досить тісно корелює з загальними законо- 
мірностями соціально-економічного розвитку, при ко-
регуванні на незначну інерційність соціальних проце-
сів. 

3. Основні чинники, які забезпечують зростання 
рівня соціальної безпеки, пов’язані з поліпшенням си-
туації в сфері матеріального добробуту, безпеки здо-
ров’я та життя, зниження рівнів соціального виклю-
чення та девіантної поведінки в суспільстві. 

4. Дестимулятори зростання рівня соціальної без-
пеки зосереджені найбільшою мірою в системі соціа-
льного захисту населення, в сфері зайнятості та соціа-
льно-трудових відносин і за демографічною складо-
вою. 

5. Резерви, які можуть забезпечити суттєве зрос-
тання рівня соціальної безпеки, визначені на підґрунті 
нівелювання негативного впливу гальмуючих чинни-
ків. Основне джерело резервів зосереджено за складо-
вою «Зайнятість та соціально-трудові відносини», «Со-
ціальний захист» та «Соціальне самопочуття в суспіль-
стві». В загальному обсязі резервів вони акумулюють 
майже 70%. 

6. У цілому мобілізація резервів протягом 2016-
2017 рр. за всіма складовими складає близько 68,4%, 
при цьому найбільший рівень мобілізації склався за  
підсистемою «Безпека здоров’я та життя» (90,4%), а 
самий низький — за демографічною, — лише третина 
із загального обсягу резервів за цією складовою. 
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7. Систематизація чинників підвищення рівня со-
ціальної безпеки з визначенням основних резервів за-
безпечення такого зростання виступають науково-ме-
тодичним обґрунтування формування, розробки та 
втілення якісних та ефективних управлінських рішень 
у системі державного регулювання соціальної безпеки.  
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Постановка проблеми. Економічний і соціальний 

розвиток вимагає пошуку нових форм управління під-
приємствами, галузями, територіями. В цьому кон-
тексті важливою є інвестиційна привабливість регіону. 
Це поняття відображає його інтегративні можливості 
щодо ефективності інвестування [1, 5, 10]. Інвестиції 
у регіональну економіку — це довгострокові вкладення 
в різні галузі і сфери економіки, в інфраструктуру, со-
ціальні програми, охорону навколишнього середо-
вища з метою розвитку виробництва, соціальної 
сфери, підприємництва і одержання прибутку. 

Формування ринкової економіки потребує зміни 
стратегії мобілізації фінансових ресурсів, зокрема в 
сфері землекористування. Важливим у цьому кон-
тексті є Указ Президента України від 3 грудня 1999 р. 
«Про невідкладні заходи щодо прискорення реформу-
вання аграрного сектора економіки». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
інвестиційного проекту присвячено ряд праць таких 
відомих вчених, як А. Альбеков, Б. Аникин, Д. Бау-
ерсокс, І. Бланк, А. Гойко, М. Гордон, Д. Клос,  
О. Махмудов, Л. Миротін, Ю. Пономарьов, А. Яковлев 
та ін. Багато аспектів вказаної проблеми залишаються 
нерозв’язаними як із теоретичного, так і з практич-
ного погляду або дискусійними й зумовлюють необ-
хідність глибших наукових обґрунтувань. Особливо це 
питання актуальне з точки зору нечіткого моделю-
вання [2-4; 6-9]. 

Метою статті є розвиток методологічних і на- 
уково-практичних підходів щодо інвестиційного про-
екту на засадах нечіткого моделювання. 

Виклад основного матеріалу. Радикальні зміни 
екологічного укладу в нашій країні і навколишньому 
для людини природному середовищі викликали до 
життя нові напрями поглибленого дослідження об’єк-
тивно діючих у ньому закономірностей, обумовили не-
обхідність по-іншому глянути на багато сторін про-
блеми взаємодії суспільства і природи.  

Розвиток методологічної основи пізнання реаль-
ної дійсності забезпечив подальше удосконалення ме-
тодів вивчення природи і суспільної свідомості, акти-
візував значення і розробку загальнонаукових питань 
методології. Найбільш істотним досягненням у цьому 
напрямі варто визнати утвердження системного під-
ходу як найважливішого принципу уявлення і відобра-
ження об’єктивної дійсності [8].  

Слід зазначити, що оцінювання якості інновацій-
ного проекту використовують для прийняття одного з 
таких рішень:  

d1 — фінансувати; 
d2 — фінансувати після доопрацювання;  
d3 — фінансувати за наявності коштів;  
d4 — відхилити. 
Позначимо через D інтегральний показник якості 

інноваційного проекту. Для оцінювання цього показ-
ника використаємо таку інформацію: 

X — рівень підприємства-заявника, який оцінюють 
із врахуванням часткових показників, зокрема:  

х1 — рівень керівника підприємства, для оціню-
вання якого приймають до уваги такі показники: 

а1 — комунікабельність,  
а2 — надійність, 
а3 — освіта, 
α4 — досвід роботи керівником,  

а5 — комфортність, 
х2 — активи підприємства, 
х3 — пасиви підприємства, 
х4 — балансовий прибуток підприємства, 
х5 — дебіторський борг підприємства, 
х6 — кредиторський борг підприємства. 
Y — техніко-економічний рівень проекту, для оці-

нювання якого використовують: 
у1 — масштаб проекту, 
у2 — новизну проекту, 
у3 — пріоритетність напряму, 
у4 — ступінь проробки, 
у5 — правову захищеність, 
у6 — екологічний рівень. 
V — рівень очікуваного ефекту. 
Z — фінансовий рівень підприємства-заявника, 

який оцінюють із врахуванням: 
z1 — співвідношення власних засобів до засобів 

інноваційного фонду, 
z2 — повернення інноваційних коштів. 
Завдання оцінювання полягає в тому, щоб один 

із розв’язків d1 ÷ d4 відповідав певному інноваційному 
проектові з відомими частковими показниками. 

Розглянемо, які нечіткі бази знань ми використо-
вуємо. Взаємозв’язок прийнятих показників якості 
інноваційного проекту зображено на рис. 1 у вигляді 
дерева логічного виведення, якому відповідає система 
співвідношень: 
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Рис. 1. Дерево логічного виведення 
 
D = fD (X, Y, V, Z) (1) 
Χ = fX (x1, x2, x3, x4, x5, x6),  (2) 

x1 = 
1x

f (a1, a2, a3, a4, a5),  (3) 

Y = fY (y1, y2, y3, y4, y5, y6),  (4) 
Ζ = fZ  (z1, z2)  (5) 
 

Виставлені тут часткові показники х1 ÷ х6, a1 ÷ а5, 
yl  ÷ у6, V, z1 i z2, a також їх укрупнення X, Y, Z розгля-
даємо як лінгвістичні змінні з єдиною шкалою якісних 
термів: дН — дуже низький, Н — низький, нС — нижче 
середнього, С — середній, вС — вище середнього, В — 
високий, дВ — дуже високий. 

Кожен із цих термів є нечіткою множиною, зада-
ною через відповідну функцію належності. Знання про 
співвідношення (1)-(5) подано в табл. 1-5. 

 
Таблиця 1  

Знання про співвідношення (1) 
X Y V Z D
В 
вС 
В 

В 
В 
В 

В
В 
В 

В 
В 
вС 

d1 

вС 
вС 
вС 

вС 
В 
вС 

вС
В 
В

вС 
вС 
С 

d2 

В 
В 
В 

В 
С 
С 

С
С 
вС 

С 
С 
С 

d3 

Η 
С 

Η 
Η 

Η
Η 

Η 
Η 

d1 

 
Таблиця 2  

Знання про співвідношення (2) 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 X 

Н Н Н Н Н В Н 

В В В вС нС нС нС 

В В В С С нС С 

В В В вС вС С вС 

В В В В В Η В 

В В В С вС Η  

 
 

Таблиця 3  
Знання про співвідношення (3) 

a1 a2 a3 a4 a5 x1 

дН дН дН дН дН дН 

Н Н Н Н Н Н 

нС С нС С вС нС 

С С С С С С 

вС В вС В С вС 

В В В В В В 

дВ дВ дВ дВ дВ дВ 

 
 
 

a1 

х2 

х3 

х4 

z1

z2

у1 

у2

у3

у4

у5

у6

a2 

a3 

a4 

a5 

х1 

х5 

х6 

Х 

D

Y 

fY 

Z 

fZ 

V 

d4 

d3 

d2 

d1 

fD 

fX
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Таблиця 4 
Знання про співвідношення (4) 

y1 y2 y3 y4 y5 y6 Y 

дН 
Н 

дН 
Н 

дН 
Н 

дН 
Н 

дН 
Н 

дН 
Н 

Н 

С С Η Η Η С вС 

С С С С С С С 

В В В В В В вС 

дВ дВ дВ дВ дВ дВ В 

 
Розглянемо функції належності та приклади оці-

нювання. Для моделювання використали дзвонопо- 
дібні функції належності (рис. 2а), що задані на єдиній 
універсальній множині U = [0,100] з параметрами  
центру (b) і стиску-розтягу (с). Вони подані у табл. 6. 

 

Таблиця 5 
Знання про співвідношення (5) 

z1 z2 Z 

дН дН Н 

С Η вС 

С С С 

вС В вС 

дН дВ В 

 
Приклади оцінювання трьох інноваційних про- 

ектів подано в табл. 7. Для оцінювання часткових кри-
теріїв за шкалою термометра розроблено спеціальну 
методику. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Неперервні функції належності 
 

Таблиця 6  
Параметри функцій належності 

Терм дН H нС С вС В дВ 

b 0,0 16,7 33,3 50,0 66,7 83,3 100 

с 15 15 15 15 15 15 15 

Щодо оцінки одного і того ж показника деяких 
експертів можуть виникати різні думки. Окрім того, 
експерт не завжди здатний словесно оцінити частко-
вий показник, хоча інтуїтивно відчуває його рівень. 
Для подолання цих перешкод оцінюємо часткові по-
казники за принципом термометра (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Оцінка змінної  u  за принципом термометра 

мінімальний  
рівень 

середній  
рівень 

максимальний  
рівень 

 
 

а б в

μ(х) 

1

С1 

С2 

С3 

дзвоноподібна трикутна трапецієподібна 

B x    x0  x1     

x 

С1< С2 < С3 
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Таблиця 7 
Оцінювання інноваційних проектів 

Частковий критерій Проект 1 Проект 2 Проект 3 

а1    

а2    

а3    

α4    

а5    

х2    

х3    

х4    

х5    

х6    

у1    

у2    

у3    

у4    

у5    

у6    

z1    

z2    

V    

Рішення 
Фінансувати  

за наявних засобів 
Фінансувати 

Фінансувати після  
доопрацювання 

 
Сутність цього принципу полягає у тому, що екс-

пертна оцінка певної змінної відбувається шляхом за-
мальовування частин шкали, ліва і права межі якої  
відповідають найменшому та найбільшому рівням  
розглядуваної змінної (рис. 3). 

Принцип термометра вигідно використовувати в 
тих випадках, коли експерт не в змозі оцінити певну 
змінну ані числом, ані якісним термом, а лише інту- 
їтивно відчуває її рівень. Вигода такого підходу поля-
гає в тому, що, застосовуючи його, можна розглядати 
різноманітні за своєю природою лінгвістичні змінні на 

одній універсальній множині ( ),U u u= . 

Висновки. Оцінювання якості інноваційних про-
ектів належить до широкого класу завдань оцінювання 
якості інтелектуальної діяльності. 

Використання нечіткої логіки для розв’язання та-
кого роду задач дає змогу максимально наблизити ма-
тематичну модель оцінювання якості до логіки мірку-
вань кваліфікованих спеціалістів, що приймають  
оцінковий розв’язок. 

Побудова нечітких експертних систем, які ґрун-
туються на запропонованій методиці, допомагає не 
тільки оцінити якість інтелектуальних дій, але і ство-
рює умови для їх проектування, тобто такого керу-
вання частковими показниками, за яких інтегральний 
показник якості набуватиме бажаного значення. 
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МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ЗМІНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАРОБІТНУ 
ПЛАТУ ТА РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ 

 
Постановка проблеми. В Україні зміни розмірів 

встановленої мінімальної заробітної плати відбува-
ються щорічно, а в багатьох випадках і декілька разів 
на рік. Їх темпи є результатом рішень уряду, зокрема 
підвищення розміру мінімальної заробітної плати 
вдвічі в 2017 р. Однак, складені тенденції змін дер- 
жавних соціальних гарантій, зокрема в оплаті праці, 
на сьогодні не забезпечують гідний рівень життя насе-
лення, про що свідчить останнє місце в Європі в рей-
тингу за цим показником. Тому дослідження рівня та 
динаміки змін мінімальної заробітної плати є важли-
вою складовою механізму регулювання її впливу на 
покращення добробуту. 

Аналіз дослідження полягає у вивченні категорії 
мінімальної зарплати, її складових, змін її розміру від-
повідно до законів України, динаміки прожиткового 
мінімуму в Україні, впливу розміру мінімальної заро-
бітної плати на статутний капітал діючих та новоство-
рених підприємств, розміру статутного капіталу на мо-

мент реєстрації банку, мінімального розміру статут-
ного капіталу господарських підприємств різних форм 
власності. 

Метою дослідження є виявлення особливостей у 
змінах при встановленні розмірів мінімальної заробіт-
ної плати та їх вплив на суміжні економічні показ-
ники. 

Виклад основного матеріалу. Мінімальна заробітна 
плата є державною соціальною гарантією, обов’язко-
вою на всій території України для підприємств, уста-
нов, організацій усіх форм власності і господарю-
вання, фізичних осіб. Заробітна плата підлягає індек-
сації у встановленому законодавством порядку. 

Розмір мінімальної заробітної плати встановлю-
ється і переглядається відповідно до статей 9-10 За-
кону України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від  
24 березня 1995 р. 

В табл. 1 наведено щорічний рух змін встановле-
них державою розмірів мінімальної заробітної плати. 

 
Таблиця 1 

Зміни мінімальної заробітної плати відповідно до Законів України [2] 
Дата встановлення Розмір мінімальної 

заробітної плати, грн
№ та дата прийняття закону 

1 2 3 
30 січня 1998 р. 
01 липня 1998 р. 

45 
55 

від 24.12.1998 р. №780

01 січня 1999 р. 74 від 25.12.1988 р. №366-ІV 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 

01 квітня 2000 р. 
 
02 липня 2000 р. 

90
 

118 

від 01.06.2000 р. №1766-ІV 
 
той же  

01 січня 2002 р. 
 
01 липня 2002 р. 

140
 

160

від 13.12.2001 р. № 269-ІІ 
 
той же

01 січня 2003 р. 
 
01 липня 2003 р.  

185
 

205

від 26.12.2002 р. №372-ІV 
 
той же

01 січня 2004 р. 
 
01 липня 2004 р. 

205
 

237 

від 11.05.2004 р. №1704-ІV 
 
від 17.06.2004 р. №1801-ІV 

01 січня 2005 р. 
 

01 квітня 2005 р. 
01 липня 2005 р 
01 вересня 2005 р. 

262
 

290 
310 
332

від 23.12.2004 р. №2283-ІV 
 

той же 
той же 
той же

01 січня 2006 р. 
 
01 липня 2006 р. 
01 грудня 2006 р. 

350
 

375 
400

від 20.12.2995 р. №3235-ІV 
 
той же 
той же

01 січня 2007 р 
 
01 липня 2007 р. 
01 грудня 2007 р. 

400
 

420 
450

від 19.12.2006 р. №3225-ІV 
 
той же 
той же

01 січня 2008 р. 
 
01 квітня 2008 р. 
01 жовтня 2008 р. 
01 грудня 2008 р. 

515
 

525 
545 
600

‘‘Про державний бюджет України на 2008 рік‘‘
 
той же 
той же 
той же

01 січня 2009 р. 
 
01 квітня 2009 р. 
01 липня 2009 р. 
01 жовтня 2009 р. 
01 листопада 2009 р. 

605
 

625 
630 
650 
740

‘‘Про державний бюджет України на 2009 рік‘‘
 
той же 
той же 
той же 
той же

01 січня 2010 р. 
 
 
01 лютого 2010 р. 
01 квітня 2010 р. 
01 липня 2010 р. 
01 жовтня 2010 р. 

800
 
 

840 
880 
907 
920

‘‘Про встановлення прожиткового мінімуму і 
мінімальної заробітної плати на 2010 рік‘‘ 
 
той же 
той же 
той же 
той же

01 січня 2011 р. 
 
01 квітня 2011 р. 
01 жовтня 2011 р. 
01 грудня 2011 р. 

941
 

960 
980 
1040

‘‘Про державний бюджет України на 2011 рік‘‘
 
той же 
той же 
той же

01 січня 2012 р. 
 
01 липня 2012 р. 
01 жовтня 2012 р. 
01 грудня 2012 р. 

1094
 

1109 
1118 
1134

‘‘Про державний бюджет України на 2012 рік‘‘
 
той же 
той же 
той же

01 січня 2013 р. 
 
01 грудня 2013 р. 

1147
 

1280

‘‘Про державний бюджет України на 2013 рік‘‘
 
той же

01 січня 2014 р. 1280 ‘‘Про державний бюджет України на 2014 рік‘‘
01 січня 2015 р. 
 
01 грудня 2015 р. 

1280
 

1387

‘‘Про державний бюджет України на 2015 рік‘‘
 
той же

01 січня 2016 р. 
 
01 травня 2016 р. 

1450
 

1550 

‘‘Про державний бюджет України на 2016 рік‘‘
 
той же 
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За період з 1998 по 2016 р. розмір мінімальної за-
робітної плати підвищувався 48 разів, а сума мінімаль-
ної заробітної плати збільшилась у 34,4 раза (із 45 грн 
до 1550 грн). 

У 2017 р. мінімальну заробітну плату підвищили 
вдвічі — до 3200 грн. 

У 2018 р. уряд запропонував підвищення мініма-
льної заробітної плати з 3200 до 3723 грн (погодинна — 
22,41 грн), при цьому мінімальний розмір посадового 
окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного 
розряду ЄТС склав 1762 грн. 

Означені тарифні показники не змінювалися 
протягом 2018 р. 

На думку Уряду новий бюджет (2019 р.) буде бю-
джетом розбудови України. Мінімальна заробітна 
плата зросте до 4173 (на 450 грн) або на 12% порівняно 
із січнем 2018 р.; середня заробітна плата по Україні 
перевищить 10 тис. грн (спецвипуск «Урядові новини, 
прем'єр-міністр В. Гройсман») [5]. 

До 1 січня 2017 р. в Україні до мінімальної заро-
бітної плати не включались доплати за роботу в наду-
рочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих 
умовах праці, на роботах з особливими природними 
географічними умовами підвищеного ризику для здо-
ров'я, а також премії до ювілейних дат, за винахідни-
цтво та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна до-
помога. 

З 1 січня 2009 р. мав запрацювати Закон України 
від 14.12.2006 р. №466-V, який передбачав, що мініма-
льну заробітну плату встановлюватимуть у розмірі не 
нижчому від розміру прожиткового мінімуму для пра- 
цездатних осіб. При порівнянні даних табл. 1 та 2  
можна спостерігати відповідність зазначених двох по-
казників соціальних гарантій за період з 2009 по  
2016 р. 

В табл. 2 наводяться дані щодо розміру встанов-
леного прожиткового мінімуму за 2001-2018 рр. 

 
Таблиця 2 

Законодавчо встановлений в Україні прожитковий мінімум за 2001-2018 рр. [4] 

Рік Розмір прожиткового мінімуму 
на одного працюючого, грн 

№ та дата прийняття закону 

1 2 3 

2001 р. 333,05 №230-ІІІ від 22.03.2001 р. 

2002 р. 342,00 №2780-ІІІ від 15.11.2001 р. 

2003 р. 365,00 №247-ІV від 28.11.2002 р. 

2004 р. 
з липня 

365,00 
386,00 

№1704 від 11.05.2004 р. 
№1801-ІV від 17.06.2004 р. 

2005 р. 409,00 
435,00 

№285-ІV. Держбюджет на 2005 р. від 
23.12.2004 р. 

2006 р. 
з липня 
з жовтня 

483,00 
496,00 
505,00 

Держбюджет на 2006 р. 

2007 р. 
з квітня 
з жовтня 

525,00 
561,00 
568,00 

№1749-V від 15.03.2007 р. 

2008р. 
з квітня 
з жовтня 

633,00 
647,00 
669,00 

№107-VІ від 28.12.2008 р. 

2009 р. 
з листопада 

669,00 
744,00 

№1646-VІ від 20.10.2009 р. 

2010 р. 
з квітня 
з липня 
з жовтня 
з грудня 

869,00 
884,00 
888,00 
907,00 
922,00 

№254 від 13.05.2010 р. 
 

2011 р. 
З квітня 
З жовтня 
З грудня 

941,00 
960,00 
985,00 
1004,00 

Держбюджет на 2011 р. 

На 2012 р. 
з квітня 
з липня 
з жовтня 
з грудня 

1073,00 
1094,00 
1102,00 
1118,00 
1134,00 

Ст.21 Держбюджету 2012 р. 

2013 р. 
з грудня 

1147,00 
1218,00 

Держбюджет на 2013 р. 

2014 р. 1218,00 Держбюджет на 2014 р. 

2015 р. 
з грудня 

1218,00 
1378,00 

Держбюджет на 2015 р. 

2016 р. 
з травня. 
з грудня 

1378,00 
1450,00 
1600,00 

Держбюджет на 2016 р. 
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Закінчення табл. 2 

1 2 3 

2017 р. 
з травня 
з грудня 

1600,00
1684,00 
1762,00 

Держбюджет на 2017 р. 

2018 р. 
з липня 
з грудня 

1762,00
1841,00 
1921,00 

Держбюджет на 2018 р. 

2019 р. 
з липня 
з грудня 

1921,00
2007,00 
2102,00 

Держбюджет на 2019 р. 

 
За визначенням експертів Євросоюзу мінімальна 

заробітна плата має становити 2-2,5 прожиткових мі-
німуми, і сягати 35-40% від суми середньої заробітної 
плати. За даними Світового банку відношення мініма-
льної заробітної плати до прожиткового мінімуму в 
окремих країнах становить: Великобританія — 6,5 : 1; 
Франція — 4,7 : 1; Латвія, Естонія, Польща 1,5 : 1; в 
Україні станом на червень 2005 р. — 0,64 : 1 [6]. Однак 
при різкому збільшенні мінімальної заробітної плати у 
2017 р. зазначене співвідношення змінилось: у 2018 р. 
воно склало 1,9 : 1. 

Законом України від 06.12.2016 р. № 1774-VІІІ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук-
раїни» змінено розмір, суть та структуру мінімальної 
заробітної плати [3]. 

Відповідно до Закону України №1774 мінімальна 
заробітна плата — це встановлений законом мінімаль-
ний розмір оплати праці за виконану працівником мі-
сячну (годинну) норму праці, до якої можуть включа-
тися доплати, надбавки, заохочувальні та компенса-
ційні виплати, за винятком доплат за роботу в неспри-
ятливих умовах праці та підвищеного ризику для здо-
ров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний 
характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат,  
винагорода за цивільно-правовим договором: зарплата 
на роботі за внутрішнім сумісництвом. Не включа-
ються до мінімальної заробітної плати виплати, нара-
ховані за невідпрацьований час. 

Законом передбачено, що кожного місяця перед 
виплатою заробітної плати необхідно проводити звірку 
нарахованої заробітної плати із розміром мінімальної 
заробітної плати. Якщо розмір нарахованої працівни-
кові заробітної плати нижче, ніж розмір мінімальної 
заробітної плати, необхідно здійснювати доплату до 
3200 грн. 

У разі укладення трудового договору про роботу 
на умовах неповного робочого часу, а також при не-
виконанні працівником у повному обсязі місячної (го-
динної) норми праці, мінімальна заробітна плата ви-
плачується пропорційно до виконаної норми праці. 

Зазначеними змінами у законодавстві скасовано по-
няття оплати за просту некваліфіковану працю. Питання 
співвідношення оплати за некваліфіковану та кваліфі-
ковану працю у недержавній сфері перенесено у пло-
щину колективно-договірних відносин. 

Для встановлення розміру тарифної ставки пра-
цівника першого тарифного розряду не бюджетної 
сфери орієнтиром є величина прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб, що визначається законом про 
держбюджет станом на 1 січня календарного року. 

При забезпеченні розміру мінімальної заробітної 
плати враховують: 

— доплати за виконання обов‘язків тимчасово 
відсутнього працівника, суміщення, розширення зони 

обслуговування, збільшення навантаження заміщен-
ня; 

— надбавки за інтенсивність, напруженість праці; 
— місячні, квартальні, піврічні, річні премії, спе-

ціальні премії; 
— винагороди за підсумками роботи за рік, за ви-

слугу років; 
— матеріальну допомогу (у тому числі на вирі-

шення соціально-побутових питань), допомогу на 
оздоровлення тощо. 

Доплати до мінімальної заробітної плати: 
— належність до фонду додаткової зарплати; 
— оподатковується ПДФО й військовим збором у 

складі зарплати, включаються до бази нарахування 
ЄСВ; 

— виплачується щомісяця разом із зарплатою; 
— ураховується до заробітку при обчисленні се- 

редньої заробітної плати для оплати лікарняних і дек-
ретних, відпусток і в інших випадках збереження се-
редньої зарплати. 

Мінімальний розмір Статутного капіталу теж за-
лежить від розміру поточної мінімальної заробітної 
плати. 

Статутний капітал, на державному підприємстві 
являє собою державні кошти, виділені у постійне ко-
ристування і розпорядження госпрозрахунковому під-
приємству у вигляді основних та оборотних засобів. 
Розміри основних та оборотних засобів визначаються 
обсягом виробничої діяльності. 

Статутний капітал на підприємствах різних форм 
власності (крім державної) — це сумарний внесок 
вкладів у майно (у грошовому виразі) засновниками 
підприємства при його створенні. 

Статутний капітал має бути не менше суми екві-
валентної 1250 мінімальних заробітних плат, розмір 
якої діє на момент створення акціонерного товарис-
тва. 

З 1 січня 1999 р. мінімальний розмір Статутного 
капіталу акціонерного товариства складав 925000 грн 
(74 грн х 1250). Сума Статутного капіталу змінюється 
у момент його створення відповідно до зміни мініма-
льної зарплати. Наприклад, з 01.05.2016 р. — 1937500 
грн (1550 грн х 1250). 

Національним банком України прийнято Поста-
нову № 58, якою внесено зміни до графіків приве-
дення банками Статутного та Регулятивного капіталу 
до мінімального розміру передбаченого банківським 
законодавством [10]. 

Згідно із Законом України «Про банки та банків-
ську діяльність», мінімальний розмір статутного капі-
талу на момент державної реєстрації банку не може 
бути меншим , ніж 500 млн грн. 

Для вже працюючих банків, статутний капітал 
яких не відповідає цій вимозі, Національний банк  
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розробив графік поступового приведення його роз-
міру, до відповідності з вимогами. Згідно із законодав-
ством статутний капітал банків має бути не меншим 
120 млн грн до 17 червня 2016 р. і поступово збільше-
ний до рівня 500 млн грн до 11 липня 2024 р. 

Постановою № 58 Національний банк переглянув 
графік збільшення розміру статутного капіталу в межах 
встановленого законодавством строку. Таким чином, 
відтепер банки мають привести його до розміру, не 
меншого ніж: 

120 млн грн — до 17 червня 2016 р.; 
300 млн грн — до 11 січня 2017 р.; 
400 млн грн — до 11 січня 2018 р.; 
450 млн грн — до 11 січня 2019 р.; 
500 млн грн — до 1 липня 2024 р. 
Таким чином, починаючи з 2017 р. банки мали 

пришвидшити графік збільшення мінімального капі-
талу. Це дає змогу підвищити їх фінансову стійкість, 
спроможність протистояти ризикам. Крім того, збіль-
шення статутного капіталу дасть змогу почати віднов-
лення кредитування економіки, що є одним із чинни-
ків прискорення економічного зростання України. 

 
Мінімальні розміри статутних капіталів господарських 

товариств у 2018 р. 
 

Вид товариства 
Статутний  
капітал 

Розмір статутного 
капіталу, грн 

з 01.01.2018 
по 31.12.2018 

Акціонерне  
товариство 

1250 мінімаль-
них заробітних 

плат 
4 653 750 

 
Національний банк пришвидшив графік збіль-

шення національного капіталу банків. 
Рівень мінімальної заробітної плати, що встанов-

люється законом, за аналізований період зростав не- 
рівномірно. Наприклад, у докризовому 2007 р. мініма-
льна заробітна плата складала 430 грн і протягом трьох 
наступних років (2008 - 2010) зросла до 888 грн або в 
двічі (у середньому за рік на 27,6%), а починаючи з 
2011 р. різко зросли темпи її росту, які в середньому 
(до 2015 р. включно) за рік склали 7,5%.  

У 2016 р. мінімальна заробітна плата зросла на 
13,2%, у грудні 2017 р. порівняно з груднем 2016 р. — 
у два рази. 

Зростання мінімальної заробітної плати, почина-
ючи з докризового 2007 р., у діючих цінах склало  
7,5 раза, а у цінах 2007 р. — лише 2 рази внаслідок 
інфляції за цей період 373,4%. Купівельну спромож-
ність мінімальної заробітної плати за 2015-2016 рр.  
можна прирівняти до рівня 2009 р. 

Мінімальна заробітна плати у 2018 р. зросла на 
12%, а середня заробітна плата — на 16%. 

З 2019 р. мінімальна заробітна плата знову зросла 
на 12%, за прогнозами на 15-17% зросте і середня за-
робітна плата. 

З початку 2017 р. в Україні замість єдиної тариф-
ної системи оплати праці з'явилося дві різні: тарифна 
та інші системи, які формуються на оцінках складно-
сті виконуваних робіт і кваліфікації працівників. 

У бюджетній сфері мінімальна тарифна ставка 
(посадовий оклад) встановлюється Кабінетом мініст-
рів. 

У небюджетній сфері підприємства визначають 
тарифні ставки самостійно у колективних договорах. 
При цьому мінімальна тарифна ставка не повинна 
бути менша законодавчо встановленої. 

З 1 січня упродовж 2019 р. мінімальна заробітна 
плата становитиме: 

- у місячному розмірі — 4173 грн; 
- у погодинному розмірі — 25,13 грн,  

її розміри встановлені статтею 8 Закону України «Про 
Державний бюджет на 2019 рік» від 23.11.2018 р.  
№ 2629-VІІІ. 

Розмір мінімальної заробітної плати впливає на 
наступні показники: 

— розмір податкової соціальної пільги; 
— розмір добових; 
— мінімальний розмір ЄСВ для підприємців; 
— розміри штрафів за порушення трудового зако-

нодавства тощо. 
Розмір прожиткового мінімуму на 2019 р. ли- 

шився на рівні 1 грудня 2018 р. та буде змінюватись 
протягом року. 

Мінімальний розмір Статутного капіталу зросте із 
120 млн грн у 2016 р. до 450 млн грн у 2019 р. 

Висновки автора статті: 
позитивним є систематичне підвищення мініма-

льної заробітної плати, середнього заробітку, прожит-
кового мінімуму, однак їх вплив на рівень життя укра-
їнців є недостатнім. Можливо позитивним важелем у 
вирішенні цієї нагальної проблеми було б запрова-
дження на постійній основі проведення комплексного 
моніторингу тенденцій у змінах мінімальної заробітної 
плати, середньої заробітної плати та ціновими коли-
ваннями на продукти харчування, одяг, взуття, по- 
слуги на утримання будинків, опалення, газ, отри-
мання медичної допомоги, освіти та інше. Це б дозво-
лило знаходити шляхи щодо оптимізації темпів зрос-
тання і у фінансових можливостях сплати громадя-
нами за отримані послуги і у можливостях встанов-
лення гарантій гідної оплати їх праці. 
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГАЛУЗІ 
ПРОМИСЛОВОСТІ В РЕГІОНІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими на-

уковими та практичними завданнями. Побудова іннова-
ційного вектору розвитку регіонів України ставить пе-
ред собою мету стимулювання нововведень задля ім-
портозаміщення та модернізації економіки. 

Відповідно до Державної стратегії регіонального 
розвитку (на період до 2020 року) визначено цілі дер-
жавної регіональної політики та самоврядування, 
спрямовані на досягнення широко спектру цілей, най-
більш важливою з яких є підвищення рівня конкурен-
тоспроможності регіонів. Дана ціль полягає у ство-
ренні оптимальних умов для розкриття регіонами  
власного потенціалу та ефективного використання 
конкурентних переваг регіональної економіки [5]. 

Усе це актуалізує пошук адекватного інструмен-
тарію, який був би адаптований під сучасні умови та 
здатен не тільки виявляти проблеми в регіональному 
інноваційному розвитку, а також дозволяв би всебічно 
розуміти та здійснювати пошук конкретних заходів 
для їх подальшого та цілеспрямованого розвитку. 

Аналіз останніх публікацій з даної проблеми. Ваго-
мий внесок у теорію й практику регіонального іннова-
ційного розвитку, управління інноваційними проце-
сами у промисловості та стратегічного управління ре-
гіональною економікою внесли такі вітчизняні вчені, 
як: Б. Буркинський [1], І. Вахович [2], В. Геєць [3],  
О. Головченко [4], В. Дубницький [5], В. Захарченко 
[6], С. Ілляшенко [7], С. Колодинський [8], О. Лайко 
[9], В. Пілюшенко [14], В. Семенов [15], Т. Уманець 
[10] тощо. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Змістовні наукові напрацювання як вітчиз-
няних, так і зарубіжних вчених з питань управління 
інноваційними процесами у промисловості створюють 
основу для подальших досліджень. Однак для більш 
гнучкого стратегічного планування інноваційного  
розвитку регіону на основі рівня інноваційної приваб-
ливості певних галузей (підгалузей) даного виду еко-
номічної діяльності необхідно йому приділяти більше 
уваги. 



ТОПАЛОВА І. А. 
 

 
 

138 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 
 

Метою статті є формалізація методичних підходів 
щодо комплексної оцінки інноваційної привабливості 
галузей промисловості в регіоні за допомогою інтегра-
льних індикаторів. 

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. 
Для дослідження проблем соціально-економічного  
розвитку сьогодні необхідно використовувати інстру-
ментарій, який складається із сукупності різних ін-
струментів, що застосовуються у будь-якій діяльності 
[13]. Таким сучасним інструментарієм є науково-об-
ґрунтована розробка стратегії інноваційного розвитку 
галузей промисловості регіону. 

При формуванні інструментарію підтримки про-
цесу розробки стратегії інноваційного розвитку галу-
зей промисловості регіону необхідно, в першу чергу, 
визначити рівень інноваційної, а, іноді, й інвестицій-
ної привабливості промисловості регіону з урахуван-
ням вимог сучасності. Визначення саме цієї галузі 
промисловості (КВЕД-10) пояснюється тим, що як на 
макро-, так і на мезорівнях саме промисловість є ліде-
ром за обсягом валової доданої вартості у структурі 
ВВП України за видами економічної діяльності, а пе-
реробна промисловість — серед галузей промисловості 
переважної більшості регіонів України.  

Останніми роками у вітчизняній практиці актуа-
льності для регіональної економіки та наукового за-
безпечення набуло питання обґрунтування та залу-
чення необхідного обсягу коштів і у зв'язку з цим 
спроби побудови механізму оцінки галузевої іннова-
ційної привабливості регіону [14; 15]. Дана оцінка 
здійснюється поряд з аналізом сприятливості іннова-
ційного клімату у регіоні порівняно з існуючими умо-
вами конкурентів-регіонів.  

Однак існує декілька «слабких місць» при форму-
ванні подальшого інноваційного вектору розвитку 
держави та регіонів: 

— низький попит на інновації, тобто середній та 
крупний бізнес не проявляє достатнього інтересу до 
інновацій; 

— відсутній алгоритм бізнес-наука-влада. Наука, 
особливо регіональна або галузева має серйозний на-
уковий потенціал, однак технологічного потенціалу не 
вистачає. Саме тому, компанії, які здійснюють модер-
нізацію виробництва вимушені придбавати західні  
технології та обладнання. ВНЗ України та наукові ін-
ститути повинні взаємодіяти з бізнесом та владою;   

— низький рівень інфраструктури науково-тех- 
нічної діяльності та регіональних інноваційних сис-
тем. Необхідним є формування виробничо-техноло- 
гічної інфраструктури (техно-парки, бізнес-інкуба-
тори, фабрики думок, центри колективного користу-
вання, центри передачі технологій, кластери, тощо), а 
також інформаційну та експертно-консалтингову, фі-
нансову, кадрову та збутові інфраструктури; 

— низька інноваційна активність регіонів. Ос- 
новна частина об’єктів інноваційної інфраструктури 
зосереджена у таких регіонах: Київська, Харківська, 
Дніпропетровська та Одеська області [23]. Для вирі-
шення даної проблеми необхідні зусилля держави у 
напряму стимулювання контролю в інноваційному  
розвитку суб’єктів господарювання: створити сприят-
ливі умови для ведення бізнесу, прийняття участі у фі-
нансуванні інновацій регіональний та державних ор-
ганів влади, сформувати ефективні механізми іннова-
ційного розвитку. Різні регіони України мають різний 

інноваційний потенціал, який має максимальний роз-
літ — по індексу якості інноваційної політики; 

— низький рівень якості інноваційної політики 
регіонів. Створення сприятливих умов фінансування 
інноваційної діяльності та поліпшення нормативно-
законодавчого регулювання, що доволі стимулює під-
приємства; 

— недосконалий рівень маркетингових дослід-
жень, який проявляється у слабкому просуванні ідей, 
розробок та інноваційних продуктів на ринках. По- 
трібна маркетингова підтримка на ринках інновацій-
ної продукції, формування позитивного іміджу Укра-
їни та її регіонів на європейській та міжнародній арені; 

— відсутність обміну досвідом та кооперації спе-
ціалістів-новаторів. Обмін інформацією та досвідом, 
підвищення ефективності комунікацій між різними 
структурами, заінтересованість в інноваційному роз-
витку, визначення основних напрямів в інновацій-
ному розвитку, визначення основних напрямів вирі-
шення проблем, створення в цілому умов для форму-
вання інноваційної моделі розвитку регіонів повинно 
здійснюватись на базі чітко визначеної інноваційної 
платформи. 

Отже, інноваційна привабливість галузі промис-
ловості — це узагальнююча характеристика певної га-
лузі промисловості з погляду перспективи її розвитку, 
прибутковості вкладених коштів та рівня фінансових 
ризиків. 

Контент-аналіз існуючих методик оцінки галузе-
вої інноваційної привабливості свідчить про те, що у 
них в основі розрахунку рівня інноваційної привабли-
вості галузі лежать зміни у структурі інвестицій будь-
якої галузі [4; 8; 10; 14].  

На погляд автора, при визначені методичного 
підходу щодо рівня інноваційної привабливості галу-
зей промисловості доцільно використовувати ком- 
плексний підхід з урахуванням таких характерних  
особливостей: 

— обґрунтовано визначення інноваційної приваб-
ливості підгалузі переробної промисловості на основі 
її кількісної оцінки; 

— при кількісній оцінці використовується дво- 
блокова система статистичних показників: специфічні 
і неспецифічні; 

— на відміну від показників потенціалу, некомер-
ційного ризику та активності, що використовують в 
методиках [4; 8; 10; 14], пропонується враховувати по-
казники, що цілісно відображають всі складові інно-
ваційної привабливості підгалузей переробної проми-
словості регіону; 

— заснована на використанні статистичних по- 
казників та показників щодо соціально-економічного 
розвитку регіону, які дозволяють дати більш адекват- 
ну оцінку, ніж показники, що засновані на методі  
експертних оцінок. Це виключає фактор суб'єкти- 
візму; 

— маловитратна, тому, що використовує щорічні 
показники, які збираються і публікуються офіційно 
Державною службою статистики України та показ-
ники, що розраховуються згідно оприлюднених про-
грамних документів; 

— оперативна, тому, що використовує показники 
Держслужби статистики України, які розраховуються 
максимум за 1 квартал і показники з програмних до-
кументів, які розраховуються за один рік; а також  
показники, які за короткий термін часу дозволяють 
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розрахувати інтегрований показник інноваційної при-
вабливості підгалузі переробної промисловості регі-
ону; 

— включені різноспрямовані за впливом на підга-
лузеву інноваційну привабливість показники такі, як: 
стимулятори та дестимулятори. Дестимулятори дово-
дяться з стимуляторами до порівнянного виду із збе-
реженням вихідної диференціації їх числових значень 
по регіонах за допомогою процедури нормування; 

— основана на методі інтегральної оцінки; 
— рекомендована для інвестиційного новато- 

ра, що планує працювати у переробній промислово- 
сті та для державних адміністрацій всіх рівнів управ-
ління; 

— базується на доступному алгоритмі розрахунку. 
Як вже зазначалось раніше, усі показники доці-

льно поділити на два блоки «специфічні» та «неспеци-
фічні» показники. 

Під специфічними показниками розуміємо по- 
казники функціонування галузей та підгалузей про- 

мисловості регіону. Вони відображають усі результати 
їх діяльності, які пов'язані з випуском продукції або 
послуг на інноваційній основі за конкретний період 
(рік). Дані показники залишаються постійними про-
тягом доволі тривалого періоду часу. 

Вони відображені в регіональних статистичних 
збірниках, які представлено територіальними ор-
ганами Державної служби статистики України. 

Під неспецифічними показниками будемо розу-
міти показники, які не мають безпосередній вплив на 
випуск готової продукції чи послуг. Дана група показ-
ників є відносною. Склад показників змінюється біль-
шою мірою, ніж група специфічних показників. В ре-
гіональних статистичних щорічниках, які представ-
лено територіальними органами Держслужби статис-
тики України, та нормативно-правових актах і додат-
ках до них представлені дані за цими показниками. 

Перелік показників за вищезазначеними групами 
доцільно використовувати при оцінці галузевої інно-
ваційної привабливості (табл. 1). 

 

Таблиця 1 
Показники оцінки інноваційної привабливості галузей переробної промисловості регіону 

Специфічні показники Неспецифічні показники 

1. Число підприємств галузі переробної 
промисловості. 
2. Обсяг реалізованої продукції галузі 
переробної промисловості, млн грн. 
3. Ланцюговий темп росту фізичного 
обсягу продукції галузі переробної про-
мисловості, % 
4. Власний зареєстрований капітал га-
лузі переробної промисловості, млн 
грн. 
5. Питома вага підприємств галузі пере-
робної промисловості, що одержали 
прибуток, відносно загальної кількості 
підприємств галузі, %. 
6. Питома вага обсягу виробленої про-
дукції на підприємствах галузі перероб-
ної промисловості за інституціональ-
ним підходом, %. 
7. Питома вага обсягу виробленої про-
дукції на підприємствах галузі перероб-
ної промисловості за функціональним 
підходом, %. 
8. Частка матеріальних витрат у загаль-
ному обсязі витрат на виробництво 
продукції галузі переробної промисло-
вості, %. 
9. Наявність основних засобів та нема-
теріальних активів за залишковою вар-
тістю на підприємствах галузі перероб-
ної промисловості, млн грн. 
10. Знос основних фондів на підприєм-
ствах галузі переробної промисловості, 
млн грн. 
11. Додана вартість за витратами ви- 
робництва на підприємствах галузі пе-
реробної промисловості, млн грн. 

1. Питома вага працівників, зайнятих в акціонерних товариствах 
галузі переробної промисловості відносно загальної кількості пра-
цівників, зайнятих на підприємствах за усіма організаційно-пра-
вовими формами господарювання даної галузі, %. 
2. Питома вага працівників, зайнятих в товариствах з обмеженою 
відповідальністю галузі переробної промисловості відносно зага-
льної кількості працівників, зайнятих на підприємствах за усіма 
організаційно-правовими формами господарювання даної галузі, 
%. 
3. Середньооблікова кількість штатних працівників на підприєм-
ствах галузі переробної промисловості, тис. осіб. 
4. Коефіцієнт прийняття на підприємствах галузі переробної про-
мисловості, %. 
5. Коефіцієнт вибуття на підприємствах галузі переробної проми-
словості, %. 
6. Середньомісячна номінальна заробітна плата працюючих на 
підприємствах певної галузі переробної промисловості, грн. 
7. Коефіцієнт плинності на підприємствах галузі переробної про-
мисловості, %. 
8. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на під-
приємствах галузі переробної промисловості, млн грн. 
9. Дебіторська заборгованість за розрахунки з бюджетом на під-
приємствах галузі переробної промисловості, млн грн. 
10. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, по-
слуги на підприємствах галузі переробної промисловості, млн грн. 
11. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бю-
джетом на підприємствах галузі переробної промисловості, млн 
грн. 
12. Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці на під-
приємствах галузі переробної промисловості, млн грн. 
13. Поточні фінансові інвестиції на підприємствах галузі пере-
робної промисловості, млн грн. 
14. Питома вага реалізованої продукції на підприємствах галузі 
переробної промисловості за інституціональним підходом, %. 
15. Питома вага реалізованої продукції на підприємствах галузі 
переробної промисловості за функціональним підходом, %.

 

Алгоритм розрахунку інтегральної оцінки іннова-
ційної привабливості галузі промисловості регіону ба-
зується складається з таких кроків: 

1. Визначення рівня деталізації оцінки (галузі 
промисловості або підгалузі). 

2. Підбір економіко-статистичних показників та 
показників з деяких програмних документів (програм 
соціально-економічного розвитку регіону) та їх розра-
хунків до конкретних показників-індикаторів. 

3. Структуризація за блоками показників-індика-
торів у відповідності із рівнем специфічності їх впливу 
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на підгалузеву інноваційну привабливість та вияв-
лення показників-стимуляторів і показників-дестиму-
ляторів за блоками специфічних показників і неспе-
цифічних. 

4. Формування інформаційної бази даних, тобто 
формування матриці вихідних даних. 

5. Ранжування показників у порядку збільшення 
для визначення максимального (найкращого) і мініма-
льного значення показників. 

6. Вибір в якості базових так званих «найкращих» 
даних за кожним з показників-індикаторів: для по- 
казників-стимуляторів — максимального, а для показ-
ників-дестимуляторів — мінімального. 

 
7. Розрахунок часткових індексів за блоком «Спе-

цифічні показники», тобто нормування специфічних 

показників за формулами [1; 2] (
СПі

К ) 

для показників-стимуляторів: 
СП

СП

СП найкр

і

і
і

У
К

У
= ; (1) 

для показників-дестимуляторів: 
minСП

СП

СП

і

і
і

У
К

У
= , (2) 

де 
minСПі

У  — рівень і-го показника за блоком «Специфі-

чні показники»; 

СПнайкр
іУ — найкращий результат за і-м показником-

стимулятором блоку «Специфічні показники»; 

minСПі
У — мінімальний результат за і-м показником-

дестимулятор блоку «Специфічні показники». 
8. Розрахунок групового інтегрального індексу, 

що характеризує блок «Специфічні показники»: 

 11
. 1 112

* *...
СП СПСП

гр спецК К К К= , (3) 

де 11 — кількість показників за блоком «Специфічні 
показники». 

9. Розрахунок часткових індексів за блоком «Не-

специфічні показники» (
НСПjК ), тобто нормування не-

специфічних показників за формулами 4, 5:  

для показників-стимуляторів: 

.

НСП

найкрНСП

jНСП
j

j

У
К

У
=  ; (4) 

для показників-дестимуляторів: 
min

НСП

НСП

jНСП
j

j

У
К

У
= , (5) 

де jНСПУ  — рівень j-го показника за блоком «Неспе-

цифічні показники»;  

.найкрНСП
j

У — найкращий результат за j-м показником-

стимулятором блоку «Неспецифічні показники»; 

min.НСП
jУ — мінімальний результат за j-м показником-

дестимулятором блоку «Неспецифічні показники» 
10. Розрахунок групового інтегрального індексу, 

що характеризує блок «Неспецифічні показники»: 

 15
. 1 152

* *...
СП СПСП

гр нспец н нн
К К К К= , (6) 

де 15 — кількість показників за блоком «Неспецифічні 
показники». 

11. Розрахунок загального інтегрального індексу 
інноваційної привабливості галузей промисловості  

( загК ) розраховується як корінь квадратний добутку 

групового інтегрального індексу за блоками «Специ-
фічні показники» та «Неспецифічні показники»: 

 .2 *
СП нсП

заг гр гр
К К К= . (7) 

12. Ранжування галузей промисловості за загаль-
ним інтегральним індексом інноваційної привабливо-
сті.  

Потенційними споживачами вищезазначеної ме-
тодики можуть бути: державні службовці та службовці 
регіональних органів влади, науковці, викладачі, аспі-
ранти, студенти ВУЗів. 

На основі даної методики було проведено ранжу-
вання галузей промисловості Одеської області у 
2017 р. за рівнем інноваційної привабливості (табл. 2) 
[20, 21, 22]. 

У результаті даних розрахунків бачимо, що най-
більш інноваційно привабливими серед підгалузей пе-
реробної промисловості регіону є: виробництво харчо-
вих продуктів, напоїв та тютюнових виробів, хімічних 
речовин і хімічної продукції, коксу та продуктів наф-
топерероблення, основних фамацевтичних продуктів  
і фармацевтичних препаратів, а найменш — виробни-
цтво гумових і пластмасових виробів, іншої неметале-
вої мінеральної продукції, металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих виробів, крім машин  
і устаткування, виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і устаткування. 

У харчовій промисловій Одеської області скон- 
центрована найбільша кількість промислових підпри-
ємств. Для даних підприємств характерним є: доволі 
високий рівень продуктивності праці; доволі великий 
обсяг продукції; невеликий знос і коефіцієнт вибуття 
виробничих основних фондів; високий рівень фінан-
сової збалансованості у розрахунках між постачальни-
ками та покупцями; великий обсяг фінансових вкла-
день у галузеві великі та середні підприємства; пріо-
ритети у підтримці з державного бюджету у рамках 
державних цільових програм, що в підсумку і зумовило 
лідируюче положення у рейтингу.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Одним з інструментів підтримки інноваційного регіо-
нального розвитку запропоновано використання ме-
тодики комплексної статистичної оцінки інноваційної 
привабливості галузей промисловості регіону, яка має 
відмінні характеристики: відповідає сутності визна-
чення інноваційної привабливості певної галузі про-
мисловості, припускає кількісну оцінку; заснована на 
двоблоковій системі показників (специфічних і неспе-
цифічних) та використовує інформацію не тільки ста-
тистичних органів Державної служби статистики Ук-
раїни, але й інформацію з програмних документів, що 
дає змогу розрахувати інтегральний показник кожної 
галузі промисловості; базується на індексному методі 
розрахунку; має доступний алгоритм моделі розра- 
хунку.  

У результаті даних розрахунків бачимо, що най-
більш інноваційно привабливими серед підгалузей пе-
реробної промисловості регіону є: виробництво харчо-
вих продуктів, напоїв та тютюнових виробів, хімічних 
речовин і хімічної продукції, коксу та продуктів наф-
топерероблення, основних фармацевтичних продуктів  
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Таблиця 2 
Рейтинг інноваційної привабливості галузей промисловості Одеської області у 2017 р. 

 
Галузь 

переробленої промисловості 

Зведений
інтегральний 
індекс по 

блоку «Специ-
фічні показ-

ники» 

Зведений
інтегральний 
індекс по 

блоку «Неспе-
цифічні показ-

ники» 

Загальний 
інтегральний 
індекс іннова-
ційної приваб-

ливості 

 
Місце 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 0,28883 0,54469 

 
0,27235 1 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та ін. матеріалів 0,32388 0,32885 

 
0,16442 7 

Виготовлення виробів з деревини, паперу та 
поліграфічна діяльність 0,39339 0,33524 

 
0,16762 6 

Виробництво коксу та продуктів нафтопере-
роблення 0,40837 0,34672 

 
0,17336 4 

Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 0,34995 0,47305 

 
0,23653 2 

Виробництво основних фамацевтичних про-
дуктів і фармацевтичних препаратів 0,84446 0,42055 

 
0,21028 3 

Виробництво гумових і пластмасових виро-
бів, іншої неметалевої мінеральної продукції 0,35607 0,32975 

 
0,16488 8 

Металургійне виробництво, виробництво го-
тових металевих виробів, крім машин 
і устаткування 

 
0,55698 

 
0,31654 

 
 

0,15827 
 
9 

Машинобудування 0,22444 0,34555 0,17278 5

Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт 
і монтаж машин і устаткування 0,24922 0,31512 

 
0,15756 10 

 
і фармацевтичних препаратів, а найменш — виробни-
цтво гумових і пластмасових виробів, іншої неметале-
вої мінеральної продукції, металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих виробів, крім машин  
і устаткування, виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і устаткування. 

У харчовій промисловій Одеської області зосере-
джена найбільша кількість промислових підприємств, 
для яких характерним є: високий рівень продуктивно-
сті праці; великий обсяг продукції, що випускається; 
незначний знос та коефіцієнт вибуття основних фон-
дів; найвища ступінь фінансової збалансованості у  
розрахунках між постачальниками та покупцями; най-
більший обсяг фінансових вкладень, у тому числі дов-
гострокових, у великі та середні підприємства галузі; 
пріоритети у підтримці з державного бюджету у рамках 
державних цільових програм, що в підсумку і зумовило 
лідируюче положення у рейтингу.  

Подальші дослідження стосуються таких нероз- 
критих питань, як інноваційна безпека регіону та ме-
тодика її розрахунку. 
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СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Підприємства транспорт-

ної логістики, забезпечуючи внутрішні та міжнародні 
перевезення вантажів і пасажирів, уособлюють зв’язки 
як між виробничою та невиробничою сферами, так і 
між внутрішнім та міжнародним ринками транспорт-
них послуг. У процесі своєї діяльності вони взаємоді-
ють з різноманітними сервісними та фінансовими під-
приємствами, підприємствами сфери інформаційних 
послуг тощо, від якості та ефективності роботи кож-
ного з яких врешті залежить своєчасність та якість  
транспортного обслуговування. Отже, підприємства 
транспортної логістики, що надають послуги виробни-
кам та населенню, хоч і не створюють матеріальні цін-
ності, але впливають на розвиток суміжних галузей та 
країни в цілому, а з огляду на географічне розташу-
вання України, ще й мають значний економічний по-
тенціал. Важливість підприємств транспортної логіс-
тики з точки зору забезпечення збалансованого роз- 
витку національної економіки та необхідність виходу 
на міжнародний транспортний ринок ні у кого не ви-
кликають заперечень. Зокрема на державному рівні це 
знайшло своє відображення у Національній транс- 
портній стратегії України на період до 2030 року [1]. 
Але, незважаючи на усвідомлення необхідності підви-
щення якості транспортного обслуговування до рівня 
міжнародних стандартів та вже докладені зусилля з 
боку бізнес-структур, стан транспортної логістики за-
лишається досить складним та вимагає детальної  
оцінки задля визначення основних тенденцій та про-
блем, що перешкоджають розвитку цього виду діяль-
ності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різнома-
нітним аспектам функціонування та розвитку транс-
портно-логістичних послуг присвячено чимало на- 
уково-практичних публікацій як вітчизняних, так і за-
рубіжних вчених. З поміж них на особливу увагу за-
слуговують публікації концептуального характеру та-
ких науковців:  

В. Брагінського [2], О. Дороховського [3], С. Іва-
нова, Ю. Харазішвілі [4], Є. Крикавського [5], Н. По-
пової [6], Т. Сухорукової, І. Назаренко [7], які прис-
вятили свої праці дослідженню системних засад  
транспортної логістики; 

С. Барановскі, Е. Буско, С. Шишдл, В. Усевич, 
Й. Андросік, M. Містсейко, В. Танаса, М. Шиманека 
[8], С. Боняра, Я. Корнійко [9], М. Кадлубека [10], 
T. Шчепаника, Б. Скаврон-Грабовської, Й. Новаков- 
ської, A. Бжозовської [11], які досліджували проблеми 
створення й організації діяльності транспортно-логіс-
тичних центрів, зокрема мультимодальних, а також 
оцінювання ефективності їхньої діяльності;  

О. Карпенко [12], Г. Озерської [13], М. Устенко 
[14], які досліджували особливості інтеграції суб’єктів 

господарювання в сфері логістики та утворення логіс-
тичних кластерів;  

T. Aндерсена, П. Шредера [15], І. Кривов’язюка, 
С. Смерічевського, Ю. Кулик [16], М. Кроуха, Д. Га-
лаі, Р. Maрка [17], публікації яких орієнтовані на ви-
рішення завдань управління ризиками у сфері корпо-
ративної та міжнародної логістики. 

Разом з тим, вирішення проблем збалансованого, 
стійкого розвитку транспортної логістики на держав-
ному та регіональному рівнях має ґрунтуватись на дета-
льному аналізі її поточного стану та тенденцій, що  
сформувались під впливом мінливих чинників середо-
вища господарювання. 

Метою даного дослідження є аналіз динаміки об-
сягу транспортних послуг в Україні й їхньої структури, 
а також виявлення чинників, що формують тенденції 
розвитку транспортно-логістичної сфери.  

Виклад основного матеріалу. Управління потоками 
вантажів і пасажирів разом із наданням супутніх  
транспортно-логістичних послуг прийнято називати 
транспортною логістикою. Отже, остання поєднує два 
напрями — логістику вантажних та логістику пасажир-
ських перевезень, основу яких становить транспортна 
система країни, що складається з автомобільного, за-
лізничного, водного (морського та річкового), авіацій-
ного та трубопровідного видів транспорту.  

В Україні обсяг пасажирських перевезень тради-
ційно становить невелику частку порівняно із вантаж-
ними: у 2012 р. він становив 15,8 млрд грн, у той час 
як вартість вантажних перевезень становила 56,3 млрд 
грн [18], тобто 22% та 78% від загальної вартості тра-
нспортних послуг відповідно. В наступні три роки 
(2013-2015 рр.) частка вантажних перевезень лише 
зросла до 80%, але дослідити подальші структурні 
зміни в обсягах перевезень вантажів і пасажирів у гро-
шових одиницях у 2016-2017 рр. неможливо через від-
сутність статистичної інформації внаслідок дотри-
мання законодавчих вимог. Таким чином, у цілому 
йдеться про переважання вантажних потоків над паса-
жирськими.  

Вивчення стану логістики вантажних перевезень, 
яку іноді ще називають вантажною логістикою, доці-
льно почати з визначення її сутності. Так, логістика 
вантажних перевезень охарактеризована М. Устенком 
та В. Івашкевичем як «універсальний практичний ін-
струмент оптимального планування, контролю та уп-
равління транспортуванням вантажів різними видами 
транспорту та іншими матеріальними і нематеріаль-
ними операціями, які здійснюються в процесі дове-
дення сировини, матеріалів і готової продукції до спо-
живача відповідно до інтересів і вимог останнього, а 
також передачі, обробки та зберігання відповідної ін-
формації» [19]. Отже, обсяги вантажних перевезень 
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доцільно аналізувати разом з вартістю послуг, наданих 
складським господарством та іншими допоміжними 
підприємствами у сфері транспорту. На рис. 1-2 наве-
дено динаміку вищеназваних показників і їхньої дода-
ної вартості за витратами виробництва (з урахуванням 
відтворення відсутніх даних за 2016-2017 рр. шляхом 
заміни їх середніми значеннями за період 2012- 
2015 рр.). Протягом досліджуваного періоду спостері-
гались досить значні коливання обсягу вантажних пе-
ревезень в діапазоні від 56,3 до 135,9 млрд грн, а вар- 

тості наданих складських і допоміжних послуг — від 
20,6 до 67,4 млрд грн. Разом з тим, за обома показни-
ками сформувалась тенденція до збільшення, яка, 
втім, з високим ступенем достовірності апроксимації 
характеризується різними трендами. Так, тенденція 
зміни вартості наданих складських і допоміжних по- 
слуг описується експоненційним трендом, який свід-
чить про більш високі темпи приросту обсягів діяль-
ності в цій сфері, ніж це демонструє параболічний 
тренд у випадку обсягу вантажних перевезень.  

 

 
Рис. 1. Динаміка обсягу наданих послуг, млн грн 

Джерело: побудовано авторами за даними [18]. 

 
 

 
Рис. 2. Динаміка доданої вартості за витратами виробництва, млн грн 

Джерело: побудовано авторами за даними [18]. 

 
Аналогічна ситуація спостерігається в динаміці 

доданої вартості за витратами виробництва як вантаж-
них перевезень, так і послуг, що надаються підприєм-
ствами транспортно-логістичної інфраструктури. Але, 
з огляду на те, що цей показник не містить у собі при-
бутку підприємств, а також той факт, що на форму-
вання тенденції вартісних показників суттєвий вплив 
спричиняють досить високі темпи інфляції, то тен- 
денцію до зростання в даному разі неможна вважати 
позитивним явищем. Така ситуація вимагає додатко-
вої оцінки ефективності досліджуваних видів діяльно-
сті, зокрема за показниками валового прибутку 

(рис. 3) та питомої доданої вартості в розрахунку на  
1 грн обсягу наданих послуг (табл. 1). 

Привертає увагу те, що протягом усього дослід-
жуваного періоду валовий прибуток від надання 
складських послуг та іншої допоміжної діяльності у 
сфері транспорту суттєво перевищував прибуток від 
безпосередньо самих транспортних послуг. Це пояс-
нює і суттєве збільшення (майже удвічі) цього показ-
ника, зумовлене розвитком транспортно-логістичної 
інфраструктури, і його позитивну тенденцію з висо-
ким темпом приросту. В динаміці ж валового прибутку 
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від вантажних перевезень намітилася тенденція до ста-
білізації, що відповідно до параболічного тренду з ви-
соким ступенем достовірності у подальшому може пе-
ретворитись у тенденцію до зменшення. На форму-
вання виявленої тенденції, безумовно, вплинули ви-
трати на надання відповідних послуг, які містять у собі 
складові доданої вартості, пов’язані з оплатою праці та 

амортизаційними відрахуваннями. З даних у табл. 1 
видно, що порівняно із 2012 р. у 2017 р. питома вели-
чина таких витрат при наданні послуг вантажних пе-
ревезень збільшилась з 0,365 грн/грн до 0,438 грн/грн 
або на 19,8%, а при наданні складських та інших до-
даткових послуг в сфері транспорту — навпаки змен-
шились на 0,011 грн/грн або 1,9%. 

 

 
Рис. 3. Динаміка валового прибутку від надання послуг, млн грн 

Джерело: побудовано авторами за даними [18]. 
 

Таблиця 1 
Додана вартість за витратами виробництва у розрахунку на 1 грн наданих послуг, грн 
Вид діяльності Роки

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Вантажні перевезення 0,365 0,371 0,432 0,396 0,496 0,438

Складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 0,606 0,587 0,613 0,625 0,608 0,595 

Джерело: розраховано авторами за даними [18]. 
 
На рівень загальних показників роботи транс- 

портно-логістичних підприємств впливає структура 
вантажообігу в розрізі видів транспорту (рис. 4-5), які 
обслуговують внутрішні, експортно-імпортні та тран-
зитні товарні потоки. 

У структурі загального обсягу вантажних переве-
зень найбільша частка традиційно припадає на авто-
мобільний транспорт (рис. 4), причому вона збільши-
лась з 59,3% у 2004 р. до 70,9% у 2017 р. Разом з тим, 
у структурі загального вантажообігу перевезення цим 

 

Рис. 4. Структура загального обсягу вантажних  
перевезень, млн т 

Джерело: побудовано авторами за даними [18; 20, с. 226].

Рис. 5. Структура загального вантажообігу, млрд ткм 
 
Джерело: побудовано авторами за даними [18; 20, с. 228]. 

 
видом транспорту у 2017 р. становили лише 17,1% 
(рис. 5), що у 2,85 раза більше, ніж у 2004 р. Співвід-
ношення обсягів перевезень та вантажообігу автомобі-
льним транспортом в Україні свідчить про його вико- 

ристання переважно для переміщення вантажів на не-
великі відстані, які, втім, за досліджуваний період у 
середньому збільшились майже вдвічі — з 28 до  
55,5 км. Основними вантажоутворювальними галу- 
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зями для автотранспортних перевезень є добувна про-
мисловість (руди та ін.) та продукція сільського госпо-
дарства (зернові). За період 2004-2017 рр. за офіцій-
ними даними [18; 20, с. 226-228] обсяг вантажних пе-
ревезень автомобільним транспортом збільшився на 
9,2% та становив 1122 млн т, а загальний вантажообіг 
збільшився понад у 2 рази та склав 62,3 млрд ткм. 
Втім, порівняно із 2013 р., коли обсяг перевезень був 
найвищим за досліджуваний період, у 2017 р. спосте-
рігається його зменшення на 139 млн т або 11%, у той 
час як вантажообіг, навпаки, збільшився на 3,6 млрд 
ткм або 6,1%, що відбулось за рахунок збільшення від-
станей перевезень автотранспортом і перерозподілу 
транспортних вантажів з залізничного на автотранс-
порт.  

Разом з тим, подальший розвиток автомобільних 
вантажних перевезень як складової транспортної ло- 
гістики уявляється проблематичним, у першу чергу, 
через стан вітчизняних автодоріг загального користу-
вання. Побудовані ще за радянських часів, існуючі ав-
тошляхи давно вичерпали свій ресурс, мають високий 
рівень зношеності та низьку міцність, а також значну 
нерівність, що негативно впливає на швидкість та  
безпеку транспортування вантажів, зношеність авто- 
транспортних засобів і зумовлює здороження авто- 
транспортних тарифів. Усі вітчизняні автошляхи, у 
тому числі три міжнародні та чотири національні ав-
тотранспортні коридори, потребують відновлення до-
рожнього покриття відповідно до сучасних стандартів, 
що дозволило б їм витримувати потенційно зростаючі 
навантаження та інтенсивність руху. Але, навіть за та-
ких умов, існуюча мережа автодоріг не відповідатиме 
структурним зрушенням у національній економіці, зо-
крема структурі промислового виробництва, та розмі-
щенні вантажної бази, які зумовлюють трансформацію 
внутрішніх та зовнішніх товаропотоків. Отже, Україні 
для реалізації національних планів розвитку та свого 
потенціалу як транзитної країни необхідно розбуду-
вати автомобільну мережу, акцентуючи увагу на бу- 
дівництві автобанів європейського рівня. 

Залізничним транспортом, як виходить зі статис-
тичних даних [18; 20, с. 226-228], у 2017 р. було пере-
везено 21,4% від загального обсягу вантажів або 52,7% 
від вантажообігу, причому ці частки суттєво не зміни-
лись за останні чотирнадцять років, отже, саме заліз-
ничний транспорт можна вважати лідером вітчизня-
ного ринку транспортно-логістичних послуг. Певна 
сталість позиції залізничного транспорту пояснюється 
тим, що його використовують для переміщення масо-
вих вантажів територією країни на замовлення під- 
приємств паливно-енергетичного та гірничо-металур-
гійного комплексу, будівельної галузі, а також для екс-
портно-імпортних перевезень. Тобто залізницею пере-
возяться переважно сировинні товари та товари з ни-
зьким ступенем обробки, зокрема руди, вугілля, хлібні 
товари, чорні метали, мінеральні добрива та нафто- 
продукти, частка яких у загальному обсязі перевезень 
вантажів залізничним транспортом у 2017 р. становила 
67% [21, с. 44]. Разом з тим, має місце зменшення  
вантажної бази, що пояснюється, як загальним змен-
шенням промислового виробництва в країні, так  
і частковою втратою промислового потенціалу східних 
регіонів країни через складну політичну ситуацію в 
країні та скороченням обсягів транзитних вантажів з 
Російської Федерації. В наслідок цього порівняно з 
2013 р. у 2017 р. вантажообіг залізничного транспорту 

зменшився на 32,5 млрд ткм або 8,7%, а загальний об-
сяг перевезень — на 105 млн т або 23,6% [18]. Також 
погіршення названих показників зумовлено незадові-
льним станом інфраструктури, передусім колійного 
господарства, критичною зношеністю та моральною 
застарілістю рухомого складу залізничного транспорту 
(електро- та тепловозів, вантажних вагонів, цистерн 
тощо). Через названі причини не лише погіршується 
якість транспортних послуг (збільшується час транс-
портування, порушуються строки доставки тощо), а й 
суттєво зростають витрати на ремонтні роботи. Ок-
рему проблему становлять диспропорції між потуж- 
ностями залізничної інфраструктури (станцій, що 
примикають до портів) з перероблення вантажів та 
портів, що стримують нарощування обсягів транзит-
них вантажних перевезень цим видом транспорту, зо-
крема контейнерних і контрейлерних.  

Другим за часткою у вантажообігу (28,9%) та тре-
тім за часткою у загальному обсязі вантажних переве-
зень (7,3%) у 2017 р. був трубопровідний транспорт 
[18], яий використовується для переміщення природ-
ного газу, нафти та нафтопродуктів, зокрема місце-
вими нафтопроводами, що поєднують місця видобут- 
ку та нафтопереробні заводи. Слід зауважити, що 
ускладнення політичних й економічних відносин з Ро-
сійською Федерацією, яка була основним постачаль-
ником нафти й газу, зумовило зменшення обсягів  
транспортування вантажів трубопроводами у 2017 р. 
порівняно з 2013 р. на 2,4 млрд т або 11% [18].  

Сукупні частки інших видів транспорту (мор- 
ського, річкового та авіаційного) у загальному обсязі 
перевезень та загальному вантажообігу у 2017 р. ста-
новили 0,4 та 1,3% відповідно [18]. 

Морським транспортом здійснюються експорт-
но-імпортні та каботажні перевезення, обсяг яких за-
лежить, окрім загальних для всіх видів транспорту 
умов, ще від потужності морських терміналів. Онов-
ними вантажами, що у 2017 р. транспортувались мор-
ськими шляхами, були метали (47,2%), руди (12,1%) та 
хлібні товари (9%), а співвідношення закордонних та 
каботажних перевезень становило 3 : 2, хоча ще у 
2013 р. каботажні перевезення складали лише 17% від 
їхнього загального обсягу [21, с. 47]. Як свідчать ста-
тистичні дані [21; 23, с. 226-228], за період 2004-
2017 рр. загальний обсяг вантажних перевезень мор- 
ським транспортом зменшився в 4,5 раза, а вантажо- 
обіг — у 3,2 раза, причиною чого стало зменшення об-
сягів експорту та транзиту вантажів. Разом з тим, по-
рівняно з 2016 р., коли обсяг вантажообігу становив 
2,5 млрд ткм і був найменшим за останні чотирнадцять 
років, у 2017 р. він збільшився на 16%, що обумовлено 
незначним збільшення попиту на ринку контейнерних 
перевезень на тлі реалізованих в Одеському порту про-
ектів з розширення потужностей контейнерного тер-
міналу та відновленої переробки контейнерів на тер-
міналах Іллічівського морського порту.  

Ще одним видом водного транспорту України  
є річковий, яким у 2017 р. проводилися переважно  
внутрішні вантажні перевезення (66,9 % [21, с. 48]) по 
р. Дніпро та його судноплавним притокам (р. Десна та 
р. Прип’ять). Також по р. Дунай здійснювались між-
народні перевезення вантажів, частка яких склала у 
2017 р. 33,1%, що менше порівняно з 2013 р. на 7,3 
відсоткових пункти. Основними вантажами, що пере-
возяться даним видом транспорту, традиційно є буді-
вельні (43,3%), хлібні (10,4%), руди (9,4%) та метало- 
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продукція (8,2%) [21, с. 48]. У цілому за період 2004-
2017 рр. обсяги вантажних перевезень річковим  
транспортом зменшились у три рази (до 4 млн т), а 
вантажообігу — у 5,2 раза та становили 1,4 млрд ткм, 
хоча останні п’ять років зазначені показники залиша-
ються достатньо стабільними. Така тенденція не спів-
падає із світовою, коли річковий транспорт, як най-
більш економічний та екологічний поміж інших, ак-
тивно використовується. Розвитку річкового судно- 
плавства, зокрема, вантажного, перешкоджає низка 
причин, основними з яких є критичний рівень зно-
шення флоту та гідротехнічних споруд, погіршення 
стану судноплавних шляхів через недостатні обсяги 
днопоглиблювальних робіт, невідповідність інфра-
структури річкових причалів сучасним вимогам тощо. 

За обсягами перевезень вантажів та вантажообігу 
в Україні останнє місце традиційно посідає авіаційний 
транспорт, яким у 2017 р. було доставлено 0,1 млн т 

вантажів або 0,3 млрд ткм. Основними видами ван-
тажу є поштові відправлення та вантажі, що швидко 
псуються, також значну частку вантажообігу станов-
лять перевезення чартерними рейсами різноманітних 
товарів у рамках гуманітарних та миротворчих програм 
ООН.  

Як показує проведений аналіз динаміки обсягів 
вантажних перевезень та вантажообігу за окремими 
видами транспорту, в цілому в Україні в сфері транс-
портної логістики після світової економічної кризи 
2008 р. та спаду 2015 р., обумовленого внутрішніми 
політико-економічними причинами, спостерігається 
поступове пожвавлення діяльності. Так, згідно зі ста-
тистичними даними [18], загальний вантажообіг збіль-
шився за 2016-2017 рр. на 29,5 млрд ткм або 8,8% 
(рис. 6), але він все ще менше на 8% навіть показника 
у кризовому 2009 р.  

 

 
Рис. 6. Динаміка загального вантажообігу в 2004-2017 рр., млрд ткм 

Джерело: побудовано авторами за даними [18; 20, с. 228]. 

 
Унаслідок цього залишається неподоланою тен-

денція до зменшення загального вантажообігу, що ха-
рактеризується експоненційним трендом, відповідно 
до якого з високим ступенем достовірності (майже 
78%) у 2018 р. можна спостерігати зменшення цього 
показника. Разом з тим, щодо тенденції загального об- 

сягу перевезень, то найбільш точний з-поміж функцій 
зростання експоненційних тренд не забезпечує доста-
тньої точності (лише 39%) (рис. 7), що обумовлено, 
передусім, впливом світової економічної кризи 2008-
2009 рр.  

 

 
Рис. 7. Динаміка загального обсягу перевезень у 2004-2017 рр., млрд т 

Джерело: побудовано авторами за даними [18; 20, с. 226]. 

 
Задля врахування впливу цього явища за даними 

2004-2017 рр. побудовано узагальнене рівняння регре-
сії 

у = 1674,1 + 66,7t + 329,2d - 98,3dt, 

у якому фіктивна змінна d набуває значення 0 для до-
кризового періоду 2004-2008 рр. та значення 1 для пе- 
ріоду 2010-2017 рр. відповідно. Одержане рівняння за 
критеріями математичної статистики (критеріями 
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Стьюдента та Фішера) з довірчою ймовірністю 95% за-
довольняє вимоги значимості його параметрів та  
адекватності реальним умовам, забезпечує високу до-
стовірність апроксимації динаміки (коефіцієнт мно-
жинної детермінації становить 63,3%). Отже, для  
післякризового періоду за частинним рівнянням 
y = 2003,3 - 31,6t можна прогнозувати подальше  
зменшення загального обсягу перевезень вантажів 
(див. рис. 7). 

Такі прогнози підтверджуються й експрес-да-
ними Державної служби статистики України [22],  
згідно яких у 2018 р. вантажообіг підприємств транс-
порту становив 331,7 млрд ткм або 96,6% від обсягу 
2017 р., а загальний обсяг перевезень зменшився на 
2,3% від обсягів попереднього року. Зокрема збіль-
шення вантажообігу продемонстрували лише авто- 
транспортні підприємства (на 2,1%), а обсяги переве-
зень збільшились авто- та авіатранспортом — на 5,8% 
та 19,7% відповідно. 

Висновки. Підсумовуючи результати проведеного 
дослідження, можна зробити висновок, що в Україні 
сформувалась негативна тенденція в динаміці обсягів 
вантажних перевезень та вантажообігу усіма видами 
транспорту. За таких умов загальна вартість наданих у 
2017 р. транспортно-логістичних послуг збільшилась 
виключно за рахунок зростання тарифів і ставок  
фрахту. Має місце певне розбалансування системи  
вантажних перевезень, що проявляється у спрямуванні 
частини вантажопотоку на автомобільний транспорт, 
при цьому через незадовільний стан автодоріг, пода-
льше нарощування обсягів вантажних перевезень цим 
видом транспорту є сумнівним. Встановлено, що при-
чинами перерозподілу вантажопотоків між основними 
універсальними видами транспорту — автомобільним 
та залізничним — є незадовільний стан залізничної ін-
фраструктури та високий рівень зношеності рухомого 
складу. 

Отже, можна констатувати, що в сучасному стані 
транспортна логістика країни вже не відповідає ні на-
явній структурі вантажоутворюючих галузей націона-
льної економіки, ні міжнародним вимогам щодо тех-
нічного й інформаційного забезпечення діяльності.  
Більшість виявлених проблем транспортної логістики 
потребує комплексного (законодавчого, організацій-
ного та технологічного) вирішення із залученням  
значних обсягів інвестицій, зокрема на засадах дер- 
жавно-приватного партнерства, та стратегічної спря-
мованості на інтеграцію національної транспортно-ло-
гістичної системи у міжнародну. Лише за таких умов 
потенціал транспортної логістики у майбутньому може 
бути використаний для забезпечення економічного 
розвитку країни. 
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ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ ПРІОРИТЕТ  
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В СТРАТЕГІЇ «ЄВРОПА-2020» 

 
Постановка проблеми. Разом з початком глобалі-

заційних процесів в економіці, які особливо помітно 
проявилися на початку ХХ ст. і тривають досі, виник-
ло чимало викликів для стабільного та сталого роз- 
витку економічного та політичного середовища кра-
їни. Глобалізаційні процеси спровокували зміни не 
лише в структурах національних економік та зв’язків 
між її економічними суб’єктами, але й стали наслід-
ком виникнення нових інтеграційних угрупувань на 
регіональному та макрорівні. Проте такі зміни мали не 
лише позитивні наслідки. За останні роки ХХІ сто-
ліття можна спостерігати багато політичних конфлік-
тів, структурних диспропорцій в економіці, соціальну 
нестабільність, дисбаланс в економічному розвитку 
країн тощо. Тому постала проблема знайти комплекс-
ний підхід до вирішення проблеми соціально-еконо-
мічної нестабільності, що здатний охопити не лише 
макросередовище країни та інструменти його регу- 
лювання, але і соціальне, освітнє та політичне поле  
функціонування громадянського суспільства. 

Підхід інклюзивного зростання як інструменту 
антикризової політки взяло до уваги чимало країн  
і регіональних об’єднань в Європі. Відтак, попри  
стрімкий розвиток європейських ринків та економічну 
результативність такого інтеграційного об’єднання як 
Європейський Союз, наразі можна спостерігати чи-
мало соціально-економічних проблем, пов’язаних з 
безробіттям, кризовими явищами, швидкими мігра-
ційними процесами та соціальним незадоволенням. 

Аналіз останніх досліджень. Стратегії інклюзив-
ного економічного розвитку досліджували такі зару- 
біжні науковці, як Л. Андерсон, Р. Ананд, С. Беннер, 
М. Пастор, Р. Рамос. Значну увагу цьому питанню 
приділили такі вітчизнні вчені, як: І. Бобух, С. Ще-
гель, К. Сапун, Р. Селезньова тощо. Інклюзивні кон-
цепції лягли в основу багатьох стратегій сталого роз-
витку міжнародних організацій таких, як Організація 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 
Програма розвитку ООН (ПРООН), Європейська ко-
місія, Міжнародний валютний фонд (МВФ), Всесвіт-
ній економічний форум (ВЕФ), Світовий банк та Між-
народний центр політики інклюзивного зростання.  
Створення нових стратегій інклюзивного розвитку та 
увага науковців до аналізу актуальних результатів тем-
пів зростання свідчить про широкі перспективи та  
можливості інклюзивних концепцій як інструменту 
виходу з кризи. Перспективи полягають у зростанні 
інвестицій у людський капітал та їх віддачу в реальних 
темпах економіки. 

Метою статті є дослідження інклюзивності як 
ключового пріоритету економічного зростання в стра-
тегії «Європа-2020». 

Виклад основного матеріалу. Наприкінці 90-х ро-
ків більшість країн-лідерів Європейського Союзу ро-
зуміли, що умови економічного зростання Європи не 
можуть бути конкурентними з швидкими темпами 

зростання економіки США. Статистичні дослідження 
свідчать про те, що у 2000 році середній ВВП по краї-
нах-членах ЄС досягав лише 70% вартості цього по- 
казника у Сполучених Штатах. На початку ХХІ сто-
ліття економіка ЄС була названа менш динамічною 
порівняно з США з високим рівнем безробіття, моно-
полізацією мережевих галузей та низькою проникли-
вістю ринків праці. З огляду на це була прийнята Лі-
сабонська конвенція у 2000 році — тобто своєрідна 
стратегія стимулювання економічного розвитку країн 
ЄС. Основними стратегічними ключами були впрова-
дження інноваційних технологій у виробництво, сти-
мулювання урядів країн до розвитку наукових інсти-
туцій та розробок і, відповідно, створення високого  
рівня працевлаштування активного працездатного на-
селення. Завдання Лісабонської конвенції були дуже 
амбітні та мали чимало впливу. Проте світова криза 
2008 року торкнулася і багатьох економік європей- 
ських країн, а тому багато з цілей не було досягнуто.  

Фінансова криза і економічний спад примусили 
ЄС розробити нову економічну стратегію «Європа 
2020: Стратегія розумного, стійкого і всеохоплюючого 
зростання» («Europe 2020: A strategy for smart, 
sustainable and inclusive growth»), яка була прийнята у 
березні 2010 року і покликана допомогти в умовах гло-
бальної нестабільності державам-членам Євросоюзу 
повернутися на шлях сталого розвитку. Власне, в ній 
присутні інклюзивні концепції розвитку економіки, 
які не лише мають на меті стимулювання виробництва 
та інновацій, але й забезпечення якісної належної 
освіти та стабільної політичної безпеки. Згідно з цією 
стратегією Європейський Союз розглядає економічне 
зростання як комплексний показник, який охоплює 
економічний розвиток, науковий та освітній потенціал 
та інклюзивний розвиток, який стимулює економіку з 
високими показниками працездатності населення, що 
забезпечує соціальну та територіальну єдність.   

Вважається, що стратегія «Європа 2020» розкри-
ває європейську соціально-економічну концепцію XXI 
століття, яка містить три основні фактори зміцнення 
економіки (базові стратегічні цілі):   

 Розумне зростання (Smart growth) Основними 
цілями такого зростання є підвищення якості освіти 
та знань, розвиток інновацій, технологій, при цьому 
важливо, щоб усі навички та розробки були залучені в 
економічних процесах, спричиняли появу нових робо-
чих місць та забезпечували високу продуктивність пра-
цездатного населення. 

 Сталий розвиток (Sustainable growth) — більшою 
мірою такий розвиток має на меті ресурсозбереження 
та ефективне їх використання, екологічний аспект 
економіки, так звану «зелену» економіку, покликану 
на низьковуглецеве виробництво, захист довкілля,  
розвиток зелених технологій та інвестиції в розвиток 
екоінновацій щодо альтернативних джерел енергії 
тощо. Окрім цього, такий розвиток передбачає під- 
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тримку малого та середнього бізнесу та забезпечення 
конкурентного бізнес-середовища.    

 Інклюзивний розвиток (Inclusive growth) — сти-
мулювання та зростання рівня зайнятості населення, 
забезпечуючи при цьому соціальну та територіальну 
єдність. Окрім цього такий розвиток характеризується 
стабільним та ефективним ринком праці і системою 
соціальних виплат та розподілу ефективності таких по-
казників для різних прошарків населення.   

В оригіналі документа стратегії ЄС визначено так 
звану дорожню мапу економічного відновлення від 
кризових явищ 2008 року. Це включає такі тактичні 
цілі [1]:  

• Ціль 1: 75% населення у віці 20-64 років по-
винно бути працевлаштоване; 

• Ціль 2: 3% ВВП ЄС повинно відраховуватися на 
наукові дослідження та розробки; 

• Ціль 3: досягнення цілей «20/20/20». Тобто кра-
їни-члени ЄС зобов’язуються скоротити викиди вуг-
лекислого газу на 20%, застосувати 20% виробництва 
енергії з відновлюваних джерел і досягнути 20% пок-
ращення енергоефективності до 2020 року; 

• Ціль 4: частка випускників, які завершили нав-
чальний процес на рівні середньої освіти повинна бути 
менше 10%; і щонайменше 40% молодого покоління 
повинні мати вищу освіту,  

• Ціль 5: на 20 мільйонів повинно бути менше 
людей, що наразі перебувають на межі бідності. 

Експерти ЄС виокремлюють три риси бідності:  
$ 1,90 / день, $ 3,20 / добу та $ 5,50 / день, всі вони 
розраховані на рівні паритету купівельної спроможно-
сті.  

Такі цілі та їх реалізація стали основою націона-
льних політик особливо в контексті антикризового ре-
гулювання. Відтак після запровадження стратегії, у 
2014 році був представлений звіт про моніторинг стану 
досягнення завдань, які передбачалися в «Європі-
2020». За даними Євростатистики можна простежити 
такі ключові досягнення 5 цілей у 2017 році. 

З рис. 1 помітно, що у 2017 році рівень зайнятості 
серед країн ЄС склав 72,2% з 75% запланованих. Це 
найвищий показник з 2002 року. У результаті відстань 
до зайнятості за цілями «Європи-2020» звужується до 
2,8%. Порівняно з іншими країнами-учасницями G20, 
що не входять до ЄС, у світі рівень зайнятості в ЄС 
був вищим, ніж в більшості цих країн в 2017 році, 
лише Японія та Австралія демонструють вищі позиції. 
Незважаючи на те, що перспективи ринку праці мо-
лодшого покоління в 2017 році покращуються в ЄС, 
проте рівень зайнятості молодих людей у віці від 20 до 
29 років був у 2017 році значно нижчим, ніж старших 
людей віком від 30 до 50 років.  

 
 

 
Рис. 1. Рівень зайнятості населення вікової групи від 20-64 роки  

у країнах Європейського Союзу, 2002-2017 роки [2] 
 
Частка витрат від ВВП на наукові розробки також 

показує позитивну динаміку. Після періоду повільних, 
але позитивних показників зростання, валові внут- 
рішні витрати на НДДКР у відсотку від ВВП в ЄС ста-
новить 2,03% у 2016 році (рис. 2). В результаті, ціль 
становить — 3%, тому ще є перспективи вдоскона-
лення. Бізнес-сектор продовжує бути найбільшим ін-
вестором у науковий потенціал ЄС, що становить 
64,9% загального обсягу витрат на дослідження та  
розробки в 2016 році. Це найвищий показник з  
2004 року. Незважаючи на те, що сектор вищої освіти 
(наприклад, університети) та урядові структури мають 
нижчі частки витрат у науку, їхній розмір інвестицій 
зростає. Навчальні та урядові інституції відіграють  
важливу роль у довгостроковій перспективі стабільно-
сті галузі наукових розробок. Регіони з найвищою ін-
тенсивністю досліджень і розробок у ЄС знаходяться 
в Швеції, Австрії та Німеччині.  

Важливо проаналізувати грошові потоки над- 
ходжень в дослідження та розробки щодо головних ін- 

весторів. В ЄС інвестиції в розробки виконується чо- 
тирма головними інституційними секторами: бізнес, 
уряд, вища освіта та приватний некомерційний сек-
тор. З рис. 3 помітно, що основним інвестором і до- 
слідження є підприємницький сектор.  

Ціль 3 — це зменшити викиди вуглекислого газу. 
Стратегія «Європа - 2020» також має позитивні зміни 
в екологічній політиці. До 2016 року викиди парнико-
вих газів в усьому ЄС зменшилися на 22,4% порівняно 
з 1990 роком. Таким чином ЄС вже досягли очікува-
них результатів і навіть перевищили їх, оскільки до 
2020 року передбачалося зменшення на 20%. Викиди 
парникових газів на душу населення в ЄС нижчі за 
рівень таких викидів у Австралії, Канаді та США.  
Частка відновлюваних джерел енергії у валовому ви-
робництві енергії збільшилася з 16,7% у 2015 році до 
17,0% в 2016 році. Поки що, за останнім вимірниками,  
ЄС залишається на 3,0-процентному пункті різниці до 
досягнутого відсотку. З погляду на це, у 2014 році Єв-
ропейська Рада погодилася на прийняття нових кліма- 
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Рис. 2. Частка інвестицій в наукові розробки та дослідження  
у країнах ЄС від рівня ВВП, у 2002-2016 роках, % [2] 

 

 
Рис. 3. Розподіл за основними інституціями інвестування в наукові розробки у країнах ЄС (2017 рік), % 

Складено автором на основі [4]. 

 
тичних і енергетичних стратегій після 2020 року. У 
червні 2018 р. була досягнута міжінституційна полі- 
тична згода, яка акцентувала увагу на досягненні двох 
останніх цілей для відновлюваної енергетики та енер-
гоефективності. Тому визначено нові рамки в стратегії 
«Клімат та енергетична політика ЄС до 2030 року», яка 
включає досягнення 3 цілей: 

— скорочення викидів вуглекислого газу при- 
наймні до 40% (з рівня 1990 року);  

— щонайменше 27% частки усієї енергетики по-
винна бути відновлювана; 

— щонайменше 27% досягнення покращення  
енергоефективності. 

Освіта та навчання лежать в основі стратегії 
Європа 2020 і розглядаються як основні чинники для 
зростання продуктивності праці та ефективності еко-
номіки. Економічна криза проявилася разом з демо- 

графічними показниками старіння населення, знизи-
лася ефективність ринку праці та суспільства. Проте в 
освітніх цілях політики ЄС показники демонструють 
позитивну динаміку. Падіння показника частки ран-
нього завершення навчання на шкільному етапі без 
продовження освіти в подальшому знижувалися від 
2002 року. Спершу показник становив 17% у 2002 році,  
2017 року він становив 10,6%. Цільовий показник 
стратегії складає 10%.  

Важливо те, що показник освіченості населення 
є одним з інструментів подолання безробіття. Емпі- 
рично доводиться, що у часи фінансової кризи рівень 
безробіття зріс, а разом з тим попит на робочі місця. 
Рівень зайнятості молодих випускників (від 20 до  
34 років, які залишили освіту та навчання в мину-
лому — 1-3 роки тому) значно змінився в період фі-
нансової кризи 2008 року. З позначки 82,1% у 2008 
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році рівень працевлаштування молодих людей знизи-
вся до 75,4% у 2013 році. Однак з 2013 року помітна 
позитивна динаміка, досягнувши позначки 80,2% в 
2017 році (рис. 4). Слід додати, що показники вищої 

освіти, участь дорослих у навчанні також має виріша-
льне значення, надаючи Європі висококваліфіковану 
робочу силу.  

 

 
Рис. 4. Рівень працевлаштування випускників вишів (до 3-х років після завершення навчання)  

за гендерним поділом у 2006-2017 роках, % [5] 
 
Останньою з 5 цілей стратегії «Європа — 2020» є 

зниження показників бідності та нерівності доходів 
серед населення. Стратегія «Європа — 2020» встано-
вила мету «підняття» мінімум 20 мільйонів людей з ри-
зику бідності чи соціальної ізоляції до 2020 року по- 
рівняно з 2008 роком. Це комплексний результат до-
сягнення попередніх цілей. Наприклад, боротьба з  
бідністю інтегрується з ініціативами, що спрямовані 
на посилення зайнятості населення. Також підви-
щення рівня освіти та професійної підготовки не лише 
допоможе зменшити рівень бідності, але й в довготри-
валій перспективі позначиться на майбутніх поколін-
нях, розвиток яких залежить від стратегій сьогодення.  

Майже кожна четверта особа в ЄС знаходиться 
під загрозою бідності або соціального відчуження. 
Грошова бідність є найпоширенішою формою бідно-
сті, яка зачіпає 17,3% ЄС населення в 2016 році. 7,5% 
населення страждають суворим матеріальним скоро-
ченням благ. До таких показників слід додати й про-
дуктивність праці, яка напряму залежить від величини 
заробітної плати. Дуже низька інтенсивність праці сто- 

сується 10,5% населення у віці від 0 до 59 років. У 2016 
році рівень ризику бідності після соціальних транс- 
фертів становив на 8,6% нижче, ніж перед соціаль-
ними видатками.  

В ЄС загальна частка людей у віці від 0 до 59 ро-
ків, які живуть у домогосподарствах з дуже низькою 
інтенсивністю роботи, залишалася відносно стабіль-
ною — 10,5%, починаючи з 2010 року. Проте, реальний 
рівень життя населення змушує комплексно проаналі-
зувати такі показники. Відповідно, економічні реалії 
показують, що не завжди достатньо бути працевлаш-
тованим для уникнення бідності. В 2016 році 7,8% 
працюючого населення ЄС було під загрозою злиднів, 
навіть якщо вони працювали повний робочий день. 

Важливо проаналізувати, в яких формах виявля-
ється ситуація бідності. Це відображається в трьох су-
біндикаторах, які складають «ризик бідності» або по-
казник соціального відторгнення: грошова бідність, 
суворе матеріальне зубожіння і дуже низька інтенсив-
ність праці (рис. 5). Проте ці три фактори можуть 
впливати комплексно, а не окремо.  

 

 
Рис. 5. Агрегація субіндикаторів людей, що знаходяться під ризиком бідності в ЄС (2017 рік), млн осіб 

Складено автором на основі джерела [2]. 
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В рамках стратегії ЄС, відсоток людей, що пере-
бувають за межею бідності має скоротитися. Проте ця 
ціль визначена не у відсотковому співвідношенні, а у 
реальному підрахунку людей, кількість бідних повинна 
зменшитися щонайменше на 20 млн осіб. Відтак, в по-
рівнянні з 2008 роком, ця частка повинна становити 
не більше 96,1 млн людей, які є в зоні ризику бідності. 
Наразі, за підрахунками 2016 року цей показник поки 
що становить 118,0 млн (23,5% всього населення ЄС). 

Висновки. Стратегія «Європа — 2020» має низку 
чітких показників та кроків, які визначають подальші 
напрямки соціально-економічної політики країн ЄС. 
Звіт 2018 року щодо імплементації рішень Стратегії де-
монструє успішні індикатори досягнення 5 ключових 
цілей на шляху до сталого розвитку та інклюзивної 
економіки. З аналізом даних ці стратегії результативні, 
проте є ще чимало економічних проблем та показни-
ків бідності, зубожіння, нерівності в розподілі доходів, 
які потрібно скорочувати. Тому цілком очевидно, що 
ближчим часом, європейська спільнота врахує усі не-
доліки попередніх стратегії, вчасно відреагує на усі со-
ціальні та економічні тенденції і розробить новий план 
розвитку країн задля сталого інклюзивного розвитку.   
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РІВНЯ ЖИТТЯ ТА РІВНЯ ОСВІТИ  
ЯК ОСНОВА ІСНУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ 

 
Актуальність проблеми. Узагальнюючи численні 

визначення, середній клас — група людей, що має 
стійкі  доходи (рівень життя), достатні для задово-
лення широкого кола матеріальних і соціальних по- 
треб, високий рівень освіти і кваліфікації, незалежну 
громадянську позицію і займають в суспільстві про- 
міжне становище: між дуже багатими та бідними. Від-
повідно до сторінки «American middle class» [1], особи, 
що належать до середнього класу в загальному, мають: 
комфортабельні стандарти життя, значну економічну 
безпеку, чималу робочу автономію та покладаються на 
свої знання для самозабезпечення. 

Однак представники середнього класу в Україні, 
за висловлюваннями фахівців [2-4], жодним чином не 
відповідають критеріям, встановленим для представ-
ників середнього класу демократичних держав світу. 
Між тим, до середнього класу себе зараховують бли-
зько половини українців. Проте, експерти вважають 
[5], що «…за двома головними ознаками — рівнем 
життя та рівнем освіти, до середнього класу в Україні 
можна віднести близько 10% населення. Якщо ж до-
дати до цього ще один визначальний чинник — полі-
тичні вподобання і політичну активність, — то частка 
українського середнього класу вийде не більшою, ніж 
5%, тобто на межі статистичної похибки».  

У класичному розумінні, у будь-якій розвиненій 
країні середній клас — рушій зростання потенціалу 
держави. Але, на жаль, в Україні середнього класу 
практично не існує. За оцінками Швейцарської фінан-
сової групи (Credit Suisse), щоб належати до серед-
нього класу в Швейцарії, потрібно мати 73,0 тис. дол.  
річного доходу, у США — 50,0, у Китаї — 28,0, в 
Польщі — 25 тис. дол. [6]. 

За даними експертів, приналежність до серед-
нього класу слід визначати за такими критеріями: 

1) стійкі доходи, достатні для задоволення широ-
кого кола матеріальних та соціальних потреб; 

2) значний рівень достатку, який дозволяє забез-
печувати процвітання власної сім`ї; 

3) наявність особистої власності та достатньої  
кількості майна; 

4) зазвичай високий рівень освіти; 
5) усвідомлення себе щасливою людиною; 
6) розуміння власного статусу та готовність його 

відстоювати; 
7) високий рівень соціального розвитку; 
8) висока тривалість життя. 
Отже, найголовнішими ознаками існування се- 

реднього класу є рівень життя та рівень освіти. Звідси 
виникає актуальне питання: чи відповідає рівень 
життя та рівень освіти в Україні економічно розвине-
ним країнам та якими повинні бути стратегічні зна-
чення відповідних індикаторів, щоб відповідати вимо-
гам сталого розвитку?  

Мета статті — ідентифікувати рівень соціальних 
складових рівня життя та рівня освіти населення Ук- 
раїни з позицій безпеки та наукове обґрунтування 
стратегічних орієнтирів їхніх індикаторів в контексті 
сталого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кожна з 
країн, яка намагається реалізувати стратегію сталого 
розвитку, в тому числі в соціальній сфері, прагне роз-
робити свій набір індикаторів сталості. Тому більшість 
науковців на даний час розходяться у поглядах щодо 
кількості індикаторів та їх змісту. Крим того, виника-
ють і інші питання. Зокрема, немає єдиної достовірної 
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статистики, дані за тими ж індикаторами часто не збі-
гаються. Відсутність необхідних статистичних даних 
ускладнює використання індикаторів в багатьох краї-
нах. Це означає, що стратегія сталого розвитку по-
винна передбачати також розвиток статистичних 
служб у країнах, що переходять до реалізації цієї стра-
тегії. Тому не можна забувати, що істинним критерієм 
побудови будь-якої системи індикаторів є можливість 
її обліку. Також очевидно, що кількість індикаторів 
для різних країн може відрізнятися. Отже, будь-який 
наведений перелік соціальних індикаторів рівня життя 
та освіти відображає бачення авторів. Більш того, жо-
ден набір індикаторів не може бути досконалим та ос-
таточним, тому потребує подальшого розроблення та 
удосконалення з плином часу, щоб відповідати кон- 
кретним країнам, пріоритетам та можливостям. 

З урахуванням викладеного пропонується на- 
ступний перелік індикаторів рівня життя [7, с. 10] та 
рівня освіти [8, с. 160] (ресурсне забезпечення, як одна 
зі складових рівня освіти) (табл. 1). 

Частина індикаторів розраховується за даними 
Держстату України, інша — є похідними від офіційних 
статистичних даних та розраховується за допомогою 
макроекономічної моделі загальної економічної рівно-
ваги «Альфа» [9]. 

Для досягнення мети статті застосовується су-
часна концепція сталого розвитку [10, с. 41-43] з пози-
цій безпеки, що «…являє собою управлінську кон- 

струкцію, яка містить загальне системне уявлення 
щодо шляхів переходу від поточного становища об’єк-
та управління до бажаного», та включає наступні 
етапи: 

1. Визначення структури сталого розвитку. 
2. Визначення меж безпечного існування. 
3. Ідентифікація рівня сталого розвитку. 
4. Визначення дисбалансів сталого розвитку. 
5. Обґрунтування стратегічних орієнтирів сталого 

розвитку. 
6. Визначення впливу загроз та розроблення ін-

ституційних заходів. 
Визначення меж безпечного існування є найваж-

ливішим етапом обґрунтування вектору порогових 
значень1, порівняння з якими інтегрального індексу  
переводить поняття «розвиток» в поняття «безпека». 
Серед множини існуючих методів рекомендуються ме-
тоди функціональних залежностей, макроекономічних 
моделей та стохастичний метод «t-критерію», який по-
лягає у побудові функції щільності ймовірності заданої 
вибірки з розрахунком статистичних показників: ма- 
тематичного очікування, середнього квадратичного  
відхилення та коефіцієнта асиметрії. З усього розма- 
їття видів функції щільності ймовірності для всіх ін-
дикаторів можна виділити типи з характерним зако-
ном розподілу: нормальним, лог-нормальним й експо-
ненціальним, для яких виведено формули розрахунку 
вектору порогових значень [10, с. 70-72].  

 
Таблиця 1 

Індикатори сталого розвитку рівня життя та рівня освіти* 

Рівень життя Рівень освіти (ресурсне забезпечення) 

1. Рівень використання праці (S2) 
2. Рівень оплати праці у  випуску (S) 
3. Рівень ВВП, створеного тіньовою оплатою праці, 
% ВВП (D) 
4. Рівень тіньової зайнятості до загальної, % (D) 
5. Рівень видатків на освіту до випуску, % (S) 
6. Рівень видатків на охорону здоров’я до випуску, % 
(S)  
7. Відношення середньої ЗП до ПМ (S) 
8. Питома вага заробітної плати у структурі доходів 
населення, % (S) 
9. Рівень пенсійних видатків до випуску, % (S)  
10. Рівень дефіциту ПФУ до випуску, % (D) 
 

1. Рівень охоплення вищою освітою, на 10 тис. насе-
лення; (S) 
2. Рівень охоплення середньою освітою, % до кілько-
сті дітей відповідного віку; (S) 
3. Рівень охоплення дошкільною освітою, % до кіль-
кості дітей відповідного віку; (S) 
4. Рівень державного фінансування освіти, % до ви-
пуску; (S) 
5. Рівень державного фінансування вищої освіти, % 
до випуску; (S) 
6. Рівень державного фінансування середньої освіти, 
% до випуску; (S) 
7. Середні витрати на 1 учня (студента), тис. дол. 
США за ПКС; (S) 
8. Рівень капітальних вкладень в освіту, % до загаль-
них видатків на освіту; (S) 
9. Рівень оплати праці в освіті до випуску; (S) 

 

* Складено за джерелами [7; 8]. 
 
З урахуванням виявлених недоліків існуючих під-

ходів [10, с. 72-81] запропоновано методологію інте- 
грального оцінювання рівня економічної безпеки  
(держави, регіону, підприємства), яка використовує:  

• форму інтегрального індексу — мультиплікати-
вна (1):  

,
1

; 1; 0,i

n
a

t i t i i
i

I z a a
=

= = ≥∏  (1) 

                                                
1 Вектор порогових значень: нижнє критичне, нижнє 

порогове, нижнє оптимальне, верхнє оптимальне, верхнє 
порогове, верхнє критичне. 

де I  — інтегральний індекс; z — нормований індика-
тор; a  — ваговий коефіцієнт; 

 

• метод нормування — комбінований (2):  
 

max: , : , ,норм ii
i i норм

норм норм

k xx
S z D z k x

k k

−
= = >   (2) 

2 S — стимулятор, збільшення якого бажана; D — де-

стимулятор, зменшення якого бажано. 



ХАРАЗІШВІЛІ Ю. М. 
 

 
 

        2019/№1  157 
 

де x  — значення індикатора; нормk  — нормувальний 

коефіцієнт; 
 

• вагові коефіцієнти — динамічні: на основі засто-
сування методу «Головних компонент» та методу «Ков-
зної матриці» (Ю.М. Харазішвілі) (3): 

1 11 2 12 1 1

1 21 2 22 2 2

1 1 2 2

...

...
, ,

.......................................

...

j j

j j i
i i i

i

jj j j jj

d c d c d c w

d c d c d c w w
C D a
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де С — матриця абсолютних величин факторних на-

вантажень; D  — вектор-матриця дисперсій.  
 

Використовуючи запропоновані підходи, отрима-
ємо динаміку інтегральних індексів рівня життя та  
рівня освіти у порівнянні з інтегральними пороговими 
значеннями (див. рисунок). 

Як бачимо з розрахунків, як рівень життя, так  
і рівень освіти знаходяться нижче нижнього порого- 
вого значення, що свідчить про реальний стан загроз: 
з десяти індикаторів рівня життя сім знаходяться у 
критичній зоні (нижче нижнього порогу), а з восьмі 
індикаторів рівня освіти — шість у критичній зоні. 
Найголовнішими загрозами рівня життя та рівня 
освіти за вагомістю впливу та віддаленістю від точки 
сталого розвитку є наступні (див. табл. 2), що визна-
чені через розрахунок коефіцієнтів еластичності. 

 

а

б 
Рисунок. Динаміка інтегральних індексів рівня життя та рівня освіти в України  

(пунктиром позначено стратегічні цілі) 
 

Таблиця 2 
Найважливіші загрози рівня життя та рівня освіти* 

Рівень життя 
Рівень освіти 

(ресурсне забезпечення)

1. Рівень оплати праці у 
випуску. 
2. Рівень офіційного 
ВВП, створеного тіньо-
вою оплатою праці. 
3. Рівень видатків на 
охорону здоров’я 

1. Рівень фінансування 
освіти загалом. 
2. Рівень фінансування 
вищої освіти. 
3. Рівень оплати праці в 
освіті 

 
*  Розрахунок автора. 
 
Слід зазначити про тісну взаємопов’язаність без-

пеки рівня життя та рівня освіти (відсутність загроз 
для соціуму) та національної небезпеки (присутність 
загроз для держави із боку соціуму), що засвідчує їх 
дзеркальне відображення. Критично низький рівень 
життя та рівень освіти населення України не дає мож-
ливості відродитися середньому класу — рушію зрос-
тання потенціалу держави. За висловлюванням дирек-
тора соціологічної служби Центру Разумкова Андрія 
Биченко [5]: «...Викривлена система української еко-
номіки, де левова частка виробництва зосереджена в 
руках великого і дуже великого бізнесу (олігархів), а 
більша частина населення працює або на нього, або  

на державу, яка виплачує мізерні зарплати своїм  
службовцям (окрім того, заробітна плата доктора наук 
дорівнює заробітний платі прибиральника на трамвай-
ній зупинці), зумовлює і викривлену систему розпо-
ділу суспільства за класами». Тому середній клас тікає 
за межи України у пошуках гідної оцінки своєї квалі-
фікації. 

Головною метою соціальної політики, а також її 
складових (в тому числі освіти), є досягнення сталого 
розвитку. Стратегічне бачення сталого розвитку перед-
бачає спочатку визначення: на якій відстані від бажа-
ного рівня розвитку знаходяться індикатори рівня 
освіти. Тобто бажано визначити відправну точку для 
кожної складової рівня освіти, а потім — обґрунтувати 
стратегічні орієнтири досягнення бажаного рівня 
освіти та її індикаторів. Критерієм досягнення рівня 
сталого розвитку є середнє значення між нижнім та 
верхнім оптимальними значеннями — гомеостатичне 
плато [10, с. 195], у межах якого існує негативний зво-
ротній зв'язок та забезпечуються найкращі умови іс-
нування динамічної системи. Визначено такі сценарії 
розвитку (див. рисунок):  

реалістичний — досягнення рівня нижнього поро-
гового значення; 

оптимістичний — досягнення рівня нижнього оп-
тимального значення; 

повноцінний сталий розвиток — досягнення рівня 
середнього оптимального значення. 
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Знання стратегічних цілей обумовлює необхід-
ність вирішення завдання декомпозиції інтегрального 
індексу, тобто синтезу необхідних значень складових 
та їх індикаторів для знаходження інтегрального ін- 
дексу в заданих межах. Розв’язок такої задачі (оберне-
ної) для кожної складової сталого розвитку, коли ві-
домо (або задано) його необхідне значення, дозволяє 

з урахуванням чутливості складових або індикаторів, 
вагових коефіцієнтів впливу та адаптивних методів  
регулювання [10, c. 83-89] з теорії управління визна-
чити необхідні значення складових та їх індикаторів 
упродовж періоду прогнозування в кожному році 
(табл. 3, 4). 

Таблиця 3 
Стратегічні значення індикаторів рівня життя за сценаріями розвитку у 2025 р. * 

Показник 
Реалістичний
сценарій 

Оптимістичний 
сценарій 

Повноцінний
сталий розвиток

1. Рівень використання праці 0,7922 0,8408 0,94

2. Рівень оплати праці у випуску 0,2089 0,2456 0,29

3. Рівень офіційного ВВП, створеного тіньовою оплатою праці, % 29,97 23,34 6,50

4. Рівень тіньової зайнятості, % 22,03 17,16 12,5

5. Рівень видатків на освіту, % 2,49 3,26 3,35

6. Рівень видатків на охорону здоров’я, % 2,59 3,83 5,6

7. Відношення ЗП до прожиткового мінімуму, % 5,64 6,31 5 

8. Питома вага ЗП у структурі доходів населення, % 41,13 45,11 55 

9. Рівень пенсійних видатків у випуску, % 5,50 6,67 9,0

10. Рівень дефіциту (-) / профіциту (+) ПФУ у випуску, % -1,73 -2,24 -3,76

* Розраховано автором. 
 

Таблиця 4 
Стратегічні значення ресурсних індикаторів рівня освіти України 

за сценаріями сталого розвитку у 2025 р.* 

Показник 
Реалістичний
сценарій 

Оптимістич-
ний сценарій 

Повноцінний 
сталий розвиток

1. Рівень охоплення вищою освітою, на 10 тис. населення 372,80 421,20 375

2. Рівень охоплення середньою освітою, на 10 тис. населення 1015,46 1270,86 1497,5

3. Рівень охоплення дошкільною освітою, % до кількості дітей 
відповідного віку 57,26 63,17 85 

4. Рівень державного фінансування освіти, % до випуску 2,65 3,33 3,35

5. Рівень державного фінансування вищої освіти, % до випуску 0,5854 0,8109 0,86

6. Рівень державного фінансування середньої освіти, % до ви-
пуску  1,2194 1,3906 1,415 

7. Середні витрати на 1 учня/студента, тис. дол. США за ПКС 4,504 6,147 11,1

8. Рівень капітальних вкладень в освіту, % до загальних ви-
датків на освіту 3,151 4,513 9,95 

9. Рівень оплати праці в освіті у випуску 0,1864 0,2255 0,29

* Розраховано автором. 

 
Використовуючи відповідні формули обчислення 

індикаторів рівня життя і рівня освіти та формули  
нормування у зворотному порядку, можна отримати 
стратегічні орієнтири ключових макропоказників, які 

поряд із стратегічними значеннями індикаторів є кін-
цевою метою регулювання для досягнення бажаного 
рівня життя та рівня освіти населення (табл. 5, 6). 

Таблиця 5 
Зміна найважливіших макропоказників рівня життя для України 

за сценаріями розвитку у 2025 р.* 

Показник 
Реалістичний
сценарій 

Оптимістичний 
сценарій 

Повноцінний 
сталий розвиток

 Валовий внутрішній продукт (ном.), млрд грн 12046,2 13105,9 17215,9

 Середній темп приросту реального ВВП, % 4,7 6,0 10,3

 Оптимальний попит на працю, млн осіб 15,84 16,82 18,8

 Номінальна заробітна плата, грн/ місяць 33365,0 40216,0 55784,0

 Тіньова заробітна плата, грн/ місяць 33401,0 36327,0 14419,0

 Тіньова зайнятість, млн ос. 3,36449 2,72 1,98

 Рівень офіційного ВВП, створеного ТОП** 29,96 23,34 6,5

 Видатки на освіту, млрд грн 638,8 910,3 1229,0

 Видатки на охорону здоров’я, млрд грн 664,7 1069,8 2054,5

 Прожитковий мінімум, грн/ місяць 5912,7 6368,1 11156,8

 Мінімальна заробітна плата, грн/місяць 16682,8 20108,0 27892,0

 Пенсійні видатки, млрд грн 1411,9 1683,6 3301,9

 Середньомісячний розмір пенсії, грн 9804,7 12941,5 22930,1

 Коефіцієнт заміщення 0,2939 0,3218 0,4110

* Розрахунки автора. 

** ТОП — тіньова оплата праці. 
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Таблиця 6 
Зміна найважливіших макропоказників рівня освіти для України 

за сценаріями розвитку у 2025 р.* 

Показник 
Реалістичний
сценарій 

Оптимістичний 
сценарій 

Повноцінний 
сталий розвиток 

 Кількість студентів ВНЗ I-IV рівнів акред., осіб 1511,9 1701,5 1537,5

 Кількість учнів середньої освіти, осіб 4164 5210 6140

 Державні видатки на освіту, млрд грн 649,1 893,6 1229,0

 Державні видатки на вищу освіту, млрд грн 141,9 216,6 315,5

Державні видатки на середню освіту, млрд грн 301,1 374,5 519,1

 Середні витрати на 1 учня/студента, тис. грн 44,63 60,63 113,22

 Капітальні інвестиції в освіту, млрд грн 8,15 12,68 34,64

Середня заробітна плата в освіті**, грн 27693,0 33379,0 46300,8

* Розрахунки автора. 

** Середня ЗП в сфері освіти визначена як 0,83 (за останні 2 роки) від середньої ЗП в Україні). 

 
Стратегічні орієнтири ресурсних індикаторів  

рівня освіти по кожному року прогнозування, що ви-
значені з урахуванням чутливості впливу кожного ок-
ремого індикатора на інтегральний індекс, є, по-суті, 
стратегічним планом на середньо-, або довгострокову 
перспективу. Визначені стратегічні орієнтири рівня 
освіти на рівні ресурсних індикаторів необхідні для 
порівняння з фактичними значеннями індикаторів 
при моніторингу, для визначення наближеності до ба-
жаних показників сталого розвитку та ефективності 
заходів макроекономічної політики. 

Висновки  
1. В Україні немає національної системи моніто-

рингу рівня життя та якості освіти, основним завдан-
ням якої є формування об’єктивної системи індикато-
рів, їх обрахунку, наукового обґрунтування меж без- 
печного існування — вектору порогових значень, тобто 
освітніх й життєвих стандартів з урахуванням досвіду 
економічно розвинених країн, ідентифікації рівня 
якості життя та освіти — інтегрального оцінювання, 
стратегування — наукового обґрунтування стратегіч-
них орієнтирів на середньо- та довгострокову пер- 
спективу. 

2. Запропоновано перелік індикаторів рівня 
життя та ресурсних індикаторів рівня освіти України, 
визначено їх динаміку та вектор порогових значень з 
урахуванням досвіду економічно розвинених країн, що 
є необхідною умовою для подальшої ідентифікації та 
стратегування рівня життя та рівня освіти.  

3. Проведено ідентифікацію рівня життя та рівня 
освіти через визначення динаміки інтегральних індек-
сів за сучасною методологією оцінювання з динаміч-
ними ваговими коефіцієнтами, що засвідчує їх кри- 
тичний стан за всі роки існування незалежної України.  

4. Визначено вагомість впливу загроз на рівень 
освіти через розрахунок коефіцієнтів еластичності, 
якій засвідчує три пріоритетних напрямів впливу: для 
рівня життя: рівень оплати праці у випуску, рівень 
офіційного ВВП, створеного тіньовою оплатою праці, 
рівень видатків на охорону здоров’я; для рівня освіти: 
рівень державного фінансування освіти загалом, рі-
вень державного фінансування вищої освіти та рівень 
оплати праці в освіті, що становлять загрозу націона-
льній безпеці країни. 

5. Критично низький рівень оплати праці, низь-
кий рівень видатків на охорону здоров’я, освіту та ви-
сокий рівень тінізації економіки і зосередженість ле-
вової частини виробництва в руках олігархату заважа- 
 
 

ють економічному зростанню України та не сприяють 
відродженню середнього класу — головного рушію 
зростання потенціалу держави.  

6. Розроблено стратегічні сценарії розвитку рівня 
життя та рівня освіти за реалістичним, оптимістичним 
та сценарієм повноцінного сталого розвитку з науко-
вим обґрунтуванням відповідних стратегічних орієн-
тирів індикаторів до 2025 р. для моніторингу наближе-
ності поточних значень індикаторів до бажаних зна-
чень сталого розвитку та оцінення ефективності захо-
дів макроекономічної політики. 
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КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ  

ІНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА 
 
Постановка проблеми. В сучасних умовах госпо-

дарювання інформація є найбільш ходовим товаром. 
Інформатизація суспільства — це глобальний соціаль-
ний процес, особливість якого полягає в тому, що до-
мінуючим видом діяльності в сфері суспільного ви- 
робництва є збір, накопичення, продукування, оброб-
ка, зберігання, передача і використання інформації, 
здійснювані на основі сучасних засобів мікропроце- 
сорної та обчислювальної техніки, а також на базі різ-
номанітних засобів інформаційного обміну. Інстру- 
ментами, за допомогою яких робота з інформацією 
стає досить ефективною, є сучасні засоби мікропроце-
сорної та обчислювальної техніки. Інформація переда-
ється в мережі інтернет через провайдерів, постачаль-
ників інтернету, і бувають випадки виникнення тех- 
нічних несправностей, як на стороні провайдера, так і 
на стороні клієнта, але не кожна людина-користувач 
має достатні знання і відповідний технічний інструме-
нтарій, для того щоб грамотно і точно виправити ці 
проблеми. Для вирішення даного виду проблем існує 
служба технічної підтримки клієнтів.   

Аналіз останніх досліджень. Управлінню інформа-
ційними системами на основі сучасних засобів мікро-
процесорної та обчислювальної техніки, а також на 
базі різноманітних засобів інформаційного обміну зав-
жди присвячувалося багато уваги науковців та практи-
ків (В.М. Вагіна [1], С.В. Маклакова [2], В.О. Горба-
чова [3] та ін.).  

Проте потребують подальшого розвитку та вдос-
коналення підходи до визначення оптимальних меха-
нізмів управління службою технічної підтримки Ін- 
тернет-провайдера та підвищення ефективності діяль-
ності працівників за рахунок розробки інформаційної 
системи і застосування комплексу математичних ме-
тодів. 

Метою статті є розробка методичних підходів до 
вдосконалення управління службою технічної під- 
тримки Інтернет-провайдера та підвищення ефектив-
ності діяльності працівників за рахунок розробки ін-
формаційної системи і застосування комплексу мате-
матичних методів для служби технічної підтримки Ін-
тернет-провайдера. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Інфор-
матизація сучасного бізнесу приводить до зростання 
щільності й ускладнення структури інформаційних 
потоків, що циркулюють в офісі. Для організації  
служби технічної підтримки (СТП) таких потоків вже 
недостатньо концепції незалежно існуючих одиниць 
офісної техніки, а потрібен перехід до концепції  
складної технічної системи (СТС). У літературі (див., 
наприклад, [4-7]) представлені різні трактування по-
няття СТС, але загальними є такі аспекти: 

— поняття СТС пов'язується не з розміром (но- 
менклатурою елементів), а з модельною складністю; 

— управління СТС організовується в умовах не-
визначеностей різного типу, в тому числі параметрич-
ної, структурної, модельної; 

— до складу СТС повинні включатися ланки (на-
приклад, експертні системи), здатні адекватно завдан-
ню компенсувати цю невизначеність; 

— в якості таких ланок можуть виступати люди як 
елементи прийняття рішення. 

Відповідно, в якості об'єкта технічної підтримки 
в роботі розглядається система, що включає в себе 
офісну техніку (апаратне забезпечення), програмне за-
безпечення та персонал офісу в різних рольових пози-
ціях. 

Відповідно до вимог ДСТУ ISO серії 9000 [8; 9] 
СТП повинна переходити від усунення окремих де- 
фектів у міру їх виникнення до менеджменту якості 
системи в цілому. У систему менеджменту якості ви-
робничої системи [8; 9] як обов'язкові процедури вве-
дені «Коригувальні дії» (КД) і «Запобіжні дії» (ПД). 
Зокрема, процедура КД повинна включати [10]: 

— розгляд повідомлень про невідповідності про-
дукції та рекламацій споживачів; 

— вивчення причин невідповідностей і реєстра-
цію результатів такого вивчення; 

— перевірку виконання КД і їх результативності. 
Процедура ПД повинна включати: 
— використання всіх джерел інформації для вияв-

лення, аналізу та усунення потенційних причин невід-
повідностей; 

— визначення необхідних заходів; 
— здійснення заходів, перевірку їх виконання та 

результативності; 
— доведення інформації про вжиті заходи та їх ре-

зультати до відома керівництва для аналізу й ухва-
лення рішення. 

Технічна підтримка — сервісна структура, роз-
дільна проблеми користувачів з комп'ютерами, апа- 
ратним та програмним забезпеченням. Кількість звер-
нень від користувачів у службу технічної підтримки 
можна класифікувати наступним чином: 

1. Запит обслуговування. Це запит, пов'язаний з 
необхідністю обслуговування обладнання чи іншого 
компонента сервісу службою. 

2. Запит інформації (консультації). Користувачеві 
потрібна додаткова інформація про сервіс, порядок 
роботи тощо. 

3. Інцидент. Користувач не може нормально пра-
цювати: сервіс недоступний або якість сервісу його не 
задовольняє. 

4. Запит документації. Користувачеві необхідна 
документація на обладнання або програмного забезпе-
чення. 

5. Запит на внесення змін. Користувач хотів би 
змінити параметри сервісу або список одержуваних 

сервісів. Часто такі запити пов'язані з низькою (не за-
довольняє користувача) якістю сервісу з вини облад-
нання або програмного забезпечення. 

Така класифікація дозволяє більш ефективно по-
будувати обробку звернень. Залежно від типу звер-
нення оператор диспетчерської служби приймає рі-
шення про те, хто буде виконавцем. З різних типів  
звернень для бізнесу зі зрозумілих міркувань найбільш 
критичний інцидент. Обробка інциденту — основний 
процес, що виконується службою підтримки користу-
вачів. Сюди входить виконання заходів з відновлення 
працездатності сервісу в найкоротші терміни. У деяких 
організаціях пріоритет даного завдання настільки 
вище, ніж у інших, що діяльність служби підтримки 
користувачів практично повністю зводиться до усу-
нення інцидентів. Для управління інцидентами вико-
ристовуються методи теорія масового обслуговування. 
Методи застосовуються при аналізі кількості обслуго-
вуваних клієнтів і тривалості їх обслуговування (за 
умови високої якості їх обслуговування). На ці показ-
ники впливають різні фактори (змінні величини). 
Вони взаємодіють між собою в умовах процесу обслу-
говування клієнтів, що носить стохастичний характер. 
На основі теорії масового обслуговування вибирається 
оптимальний варіант організації обслуговування насе-
лення, що забезпечує мінімальний час обслуговування 
при мінімізації витрат і високій якості обслуговування 
населення. Теорія масового обслуговування полягає в 
тому, що на базі теорії ймовірностей виводяться мате-
матичні методи аналізу процесів масового обслугову-
вання, а також методи оцінки якості роботи обслуго-
вуючих систем. При всьому своєму розмаїтті процеси 
в системах масового обслуговування мають загальні 
риси. Вимога на обслуговування не регулярно випад-
ково надходить на канали обслуговування в залежно-
сті від його зайнятості, тривалості обслуговування і 
утворює чергу вимог. Теорія масового обслуговування 
повністю виходить з теорії ймовірності та математич-
ної статистики. Певною мірою вона пов'язана з роз-
поділом Пуассона, який описує вірогідність числа 
появ в заданому інтервалі часу якої-небудь події. Якщо 
вивчені або задані вхідні потоки вимог, механізм  
(число каналів, тривалість обслуговування і т.д.) і  
дисціпліна обслуговування — це дає підставу для по-
будови моделі системи. 

Найпростішою одноканальною моделлю з імо- 
вірнісним вхідним потоком і процедурою обслугову-
вання є модель, яка характеризується показовим роз-
поділом як тривалостей інтервалів між надходженнями 
вимог, так і тривалостей обслуговування. При цьому 
щільність розподілу тривалості інтервалів між надхо-
дженнями вимог має вигляд (1): 

 

 = ⋅ ,  (1) 

 

де  — інтенсивність надходження заявок в систему. 

 
Щільність розподілу тривалостей обслуговування 

має вигляд (2): 
 

  = ⋅ ,  (2) 

 

де  — інтенсивність обслуговування. 
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Потоки заявок і обслуговування найпростіших. Не-
хай система працює з відмовами. Необхідно визна-
чити абсолютну і відносну пропускну здатність сис-
теми. Уявімо дану систему масового обслуговування у 
вигляді графа (рис. 1), у якого є два стани:  S0 канал 
вільний (очікування); S1 канал зайнятий (йде обслу-
говування заявки). 

 
Рис. 1. Граф станів одноканальної СМО з відмовами 

 
Позначимо ймовірності станів: P0 (t) ймовірність 

стану «канал вільний»; P1 (t) ймовірність стану «канал 
зайнятий». За розміченим графом станів (рис. 1) скла-
демо систему диференціальних рівнянь Колмогорова 
для ймовірностей станів (3): 

 = ∙ ∙= ∙ ∙ .  (3) 

 
Система лінійних диференціальних рівнянь (3) має 

рішення з урахуванням нормувального умови  
P0 (t) + P1 (t) = 1. Рішення даної системи називається 
несталим, оскільки воно безпосередньо залежить від t і 
виглядає як у формулах (4) - (5): 

 			 = ⋅ ;  

 (4) = 1 = 1. (5) 

 
Неважко переконатися, що для одноканальної 

СМО з відмовами ймовірності P0 (t) є не що інше, як 
відносна пропускна здатність системи q. Дійсно, P0 
ймовірність того, що в момент t канал вільний і заявка, 

що прийшла до моменту t, буде обслужена, а отже, для 
даного моменту часу t середнє відношення числа об-
служених заявок до числа надійшли також дорівнює  
P0 (t), формула (6) : 

 

 = .  (6) 

 
Після закінчення великого інтервалу часу (при 

t → ∝ ) досягається стаціонарний (сталий) режим (7): 

 

 = = .  (7) 

 
Знаючи відносну пропускну здатність, легко 

знайти абсолютну. Абсолютна пропускна здатність 
(А) — середнє число заявок, яке може обслужити сис-
тема масового обслуговування в одиницю часу (8): 

 

 = ⋅ =  .  (8) 

Імовірність відмови обслуговування заявки буде 
дорівнює ймовірності стану «канал зайнятий» (9): 

відм = = 1 = 1 = ,  (9) 

 
Дана величина Pвідм може бути інтерпретована як 

середня частка необслужених заявок серед поданих. 
Для оцінки пропускної здатності каналів зв'язку 

служби технічної підтримки сформулюємо кілька при-
пущень. Вхідний потік заявок B (рис. 2) обслуговує 
оператор технічної підтримки інтернет-провайдера. 
При цьому обробка будь-якої заявки супроводжується 
обміном інформацією між терміналом оператора  
і програмним забезпеченням служби технічної під- 

тримки (потік Ψ1). Далі, в залежності від виду операції, 
може формуватися заявка B', яка підлягає додатковій 
обробці керівником відділення, де формується потік 

інформації Ψ2. На заключній стадії сформовані заявки 
обробляє начальник бригади, що викликає потік ін-

формації Ψ3.  

 

 
Рис. 2. Модель руху потоку заявок в службі технічної підтримки інтернет-провайдера 

 



ШЕВЧЕНКО Н. Ю., ЗАМУЛА В. В. 
 

 
 

        2019/№1  163 
 

Таким чином, вхідний потік клієнтських заявок B 
перетворюється в потік даних інформаційної системи 

Ψ = {BT, BD, BP, N}. Середня кількість квантів ін- 
формації, переданих в одиницю часу, отже, є функ-
цією виду: 

 ( )f φ Ψ= . (10) 

Якщо в будь-який момент часу f F≤ , то про-

пускна здатність каналів зв'язку достатня для обслуго-
вування операцій і не вносить додаткових затримок в 
процес обслуговування клієнтів. Якщо ж у будь-який 

момент f F> , це свідчить про недостатню про- 

пускну спроможність каналів зв'язку між терміналом 
оператора і ПО. Коефіцієнт достатності ліній зв'язку 
можна визначити наступним чином: 

 d

T( f F )
k ,

T( f F ) T( f F )

≤=
> + ≤

 (11) 

де T( f F )≤  — час, протягом якого виконується 

умова f F≤ ; 

T( f F )>  — час, протягом якого виконується 

умова f F> . 

Максимально можливу кількість запитів на пере-
дачу інформації fmax залежить від набору параметрів, 

заданих Ψ, і може бути визначено або аналітично, або, 
в загальному випадку, методами пошуку рішень [11]. 
Можна стверджувати, що пропускна здатність каналів 
зв'язку достатня для забезпечення будь-яких потреб 
служби технічної підтримки, якщо виконана умова: 

 maxf F≤ . (12) 

Фактично, визначення вимог до каналів зв'язку 
відповідно за умовою (12) означає орієнтацію на по- 
треби, що виникають при одночасному виконанні 
всіма співробітниками служби операцій, що характе-
ризуються найбільш інтенсивним обміном інформа-
цією між клієнтськими терміналами і ПО. Такий під-
хід, зрозуміло, повністю виключає затримки, пов'язані 
з перевантаженням каналів зв'язку, але вимагає до- 
даткових витрат на закупівлю і інсталяцію відповід-
ного обладнання. У той же час, чим більше клієнт- 
ських терміналів доводиться враховувати при розраху-
нку fmax, тим менше ймовірність виникнення ситуації, 

коли maxf f= . для визначення параметрів n-каналь-

ної системи масового обслуговування з відмовами [11]. 
У службі технічної підтримки кожен оператор 

здатний виконувати весь спектр пропонованих послуг. 
Тому вільних операторів зручно представити у вигляді 
ресурсу, одиниця якого потрібна для здійснення від-
повідних операцій з надання допомоги клієнтам. 

Іншим ресурсом, використовуваним у моделі, є 
пропускна здатність каналів зв'язку, виражена в кіль-
кості квантів даних, які можуть бути передані в оди-
ницю часу. Під одним квантом даних будемо мати на 
увазі середній обсяг інформації, якою обмінюються 
клієнтський термінал і ПО при кожній зміні екранної 
сторінки на терміналі оператора в процесі надання по-
слуги. Дослідження статистики роботи служби дозво-
ляє визначити затребуваність даних послуг у клієнтів  
і поставити в моделі ймовірність вибору клієнтом тієї 
чи іншої послуги (див. таблицю).  

Таблиця 
Характеристика операцій 

№ 
з/п 

Тип операції 
Можливість 
вибору, % 

Витрати ресурсів 

оператор канал зв'язку Час(хв/ср/макс)

1 Консультування 25 1 7 15/20/30 

2 
Допомога клієнтам у вирі-
шенні проблем, що виникли 

30 1 6 15/20/25 

3 Підключення 25 1 5 15/20/25 

4 Відключення 20 1 7 10/15/20 

5 
Підключення додаткових пос-
луг 

- 0 3 0,5/1/2 

 
Виконання клієнтських заявок здійснюється за 

схемою багатоканальної системи масового обслугову-
вання з чергою. Черга є спільною для всіх чотирьох 
типів виконуваних операцій, тобто клієнти стають у 
чергу відповідно часу їх дзвінка і чекають, поки звіль-
ниться один з операторів. Крім зайнятості операторів, 
затримка виконання операції може також викликатися 
перевантаженістю каналів зв'язку.  

Висновки. Таким чином, у ході проведеного до- 
слідження визначено службу технічної підтримки Ін-
тернет-провайдера як складну технічну систему. Про-
аналізовані алгоритми визначення характеристик ви-
падкових процесів служби технічної підтримки Інтер-
нет-провайдера. Проведено критичний аналіз алго- 
ритмів визначення характеристик випадкових проце-
сів служби технічної підтримки Інтернет-провайдера. 
Представлена модель руху потоку заявок у службі тех-
нічної підтримки інтернет-провайдера. Виконання 
клієнтських заявок здійснюється за схемою багатока- 
нальної системи масового обслуговування з чергою. 
Черга є спільною для всіх чотирьох типів виконуваних 
операцій, тобто клієнти стають в чергу відповідно часу 

їх дзвінка і чекають, поки звільниться один з операто-
рів. Крім зайнятості операторів, затримка виконання 
операції може також викликатися перевантаженістю 
каналів зв'язку.  

 

Список використаних джерел 
 

1. Вагин В.Н., Головина Е.Ю., Загорянская А.А. 
Достоверных и правдоподобный вывод в интеллектуа-
льных системах. Москва: Физматлит, 2004. 704 c. 

2. Маклаков С. В. Создание информационных 
систем с AllFusion Modeling Suite. Москва: Диалог-
МИФИ, 2005. 432 с. 

3. Горбачов В.О. Технології моделювання систем: 
навч. посібник. Харків: СМІТ, 2004. 356 с. 

4. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в 
системный анализ. Москва: Высшая школа, 1989. 
425 с. 

5. Ларичев О.И. Теория и методы принятия ре-
шений. Москва: Логос, 2000. 370 с. 

6. Надежность и эффективность в технике: Спра-
вочник: В 10 т. / Ред. совет: B.C. Авдуевский (пред.) и 
др. Москва: Машиностроение, 1988. Т. 3: Эффектив- 



ШЕЛЕМЕТЬЄВА Т. В. 
 

 
 

164 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ность технических систем / под общ. ред. В.Ф. Уткина, 
Ю.В. Крючкова. 225 с. 

7. Акофф Р. Искусство решения проблем. Мос-
ква: Мир, 1982. 425с. 

8. ДСТУ ISO 9004-2001. Системи менеджменту 
якості. рекомендації по поліпшенню діяльності. 

9. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи менеджменту 
якості. Вимоги. 

10. Адлер Ю.П., Хунузиди Е.И., Шпер В.Л. Ме-
тоды постоянного совершенствования сквозь призму 
цикла Шухарта-Деминга. Методы менеджмента каче-
ства. 2005. № 3. С. 14-22. 

11. Гнеденко, Б.В. Беседы о теории массового об-
служивания / сост Б.В. Гнеденко. Москва: Либроком,  
2010. 433 c. 

12. Мельников А.Ю., Бакай А.С. Ведение статис-
тики и анализ сделок в отделе трейдинга при помощи 
специализированного программного обеспечения 
собственной разработки. Економічний вісник Донбасу. 
2017. №3 (49). С. 127— 133. 

 
References 

 

1. Vagin V.N., Golovina Ye.YU., Zagoryanskaya 
A.A. (2004). Dostovernykh i pravdopodobnyy vyvod v 
intellektual'nykh sistemakh [Reliable and plausible inference 
in intelligent systems]. Moscow, Fizmatlit [in Russian].  

2. Maklakov S. V. (2005). Sozdaniye informatsionnykh 
sistem s AllFusion Modeling Suite [Creation of information 
systems with AllFusion Modeling Suite]. Moscow, Dialog-
MIFI [in Russian]. 

3. Horbachov V.O. (2004). Tekhnolohii modeliuvannia 
system [Technology simulation systems]. Kharkiv,  SMIT [in 
Ukrainian]. 

4. Peregudov F.I., Tarasenko F.P. (1989). Vvedeniye 
v sistemnyy analiz [Introduction to system analysis]. Mos-
cow,  High School [in Russian]. 

5. Larichev O.I. (2000). Teoriya i metody prinyatiya 
resheniy [Theory and methods of decision making]. Mos-
cow, Logos [in Russian]. 

6.  Avduyevskiy B.C., Utkin V.F., Kryuchkov Yu.V. 
(Eds.). (1988). Nadezhnost' i effektivnost' v tekhnike [Re-
liability and efficiency in technology]. In 10 volumes. 
Moscow, Mashinostroenie, Vol. 3:  Effektivnost' tekhni-
cheskikh sistem — Efficiency of technical systems [in 
Russian]. 

7. Akoff R. Iskusstvo resheniya problem [The Art of 
Problem Solving]. Moscow, Міr [in Russian]. 

8. Systemy menedzhmentu yakosti. rekomendatsii po 
polipshenniu diialnosti [Quality management systems. rec-
ommendations for improving performance]. DSTU ISO 
9004-2001 [in Ukrainian]. 

9. Systemy menedzhmentu yakosti. Vymohy [Quality 
management systems. Requirements]. DSTU ISO 9001-
2001 [in Ukrainian]. 

10. Adler Yu.P., Khunuzidi Ye.I., Shper V.L. (2005). 
Metody postoyannogo sovershenstvovaniya skvoz' prizmu 
tsikla Shukharta-Deminga [Methods of continuous im-
provement through the prism of the Shewhart-Deming cy-
cle]. Metody menedzhmenta kachestva — Quality Manage-
ment Methods, 3, рр. 14-22 [in Russian]. 

11. Gnedenko, B.V. (2010). Besedy o teorii 
massovogo obsluzhivaniya [Conversations on queuing the-
ory]. Moscow, Librokom [in Russian]. 

12. Mel'nikov A.Yu., Bakay A.S. (2017). Vedeniye 
statistiki i analiz sdelok v otdele treydinga pri pomoshchi 
spetsializirovannogo programmnogo obespecheniya sob-
stvennoy razrabotki [Conducting statistics and analysis of 
transactions in the trading department with the help of spe-
cialized software of own development]. Ekonomichnyi 
visnyk Donbasu — Economic Herald of the Donbas, 3 (49), 
рр. 127— 133 [in Russian]. 

 
 
 

Т. В. Шелеметьєва  
чл.-кор. АЕН України 

канд. екон. наук 
ORСID 0000-0003-0672-2971 

Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя 
 

РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ  
ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ 

 
Постановка проблеми. У сучасному суспільстві ту-

ризм займає особливе місце. Це найбільш багатосто-
роння і динамічна характеристика сучасної цивілізації, 
що виражається в добровільній тимчасовій зміні ритму 
життя, місця проживання і часто — соціокультурного 
оточення в цілому. Туризм, займаючи важливе місце в 
суспільстві, приймає на себе найважливіші соціальні 
функції: відновлення психофізичних ресурсів суспіль-
ства; сприяння розвитку та відновленню працездатно-
сті людини і раціонального використання вільного 
часу; забезпечення зайнятості населення як у турис- 
тичній галузі, так і в інших (суміжних) галузях еконо-
міки і зростання його доходів; спрямованість на під- 
тримку і відновлення рекреації регіонів тощо. Остан-
нім часом внутрішній туризм отримав значний розви- 

ток і став масовим соціально-економічним явищем 
України. Як зазначили у Мінекономрозвитку [1],  
внутрішній туризм в Україні розвивається швидкими 
темпами, оскільки не у всіх є фінансові можливості 
для подорожей за кордон та зростає патріотизм укра- 
їнців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у теоретичні та практичні аспекти, дослід-
ження питань оцінювання, виявлення тенденцій та 
перспектив розвитку туризму в Україні зроблено віт-
чизняними науковцями та дослідниками, такими як: 
В. Герасименко, Г. Горіна, О. Градінарова, С. Грабо-
венська, О. Любіцева, М. Мальська, Г. Скляр, А. Сі-
рик, Т. Ткаченко, О. Трохимець, Ю. Юрченко та ін. 
Проте, враховуючи мінливість зовнішнього середо- 



ШЕЛЕМЕТЬЄВА Т. В. 
 

 
 

        2019/№1  165 
 

вища, можна стверджувати, що актуальним залиша-
ється питання дослідження сучасного стану внутріш-
нього туризму в Україні, його проблем та перспектив 
розвитку.  

Метою статті є дослідження особливостей, сучас-
ного стану, проблем та перспектив розвитку внутріш-
нього туризму в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Турис- 
тичний ринок на сьогодні є одним з найбільш глоба-
лізованих ринків, проте розвиток туризму ще більшою 
мірою сприяє глобалізації ринків і видів економічної 
діяльності. Як одна з найбільш динамічно розвинених 
галузей світової економіки, туризм на даний час нама-
гається зайняти належне місце і в економіці нашої 
держави. Як зазначено в Стратегії розвитку туризму  
і курортів на період до 2026 року: «Подолання наявних 
негативних тенденцій, створення системних та ком-
плексних передумов для розвитку туризму та курортів 
у державі має стати одним з пріоритетних напрямів 
прискорення економічного зростання країни» [2]. 

За даними Всесвітньої туристичної організації 
ООН (ЮНВТО) частка туризму світового ВВП складає 
приблизно 10%, на міжнародний туризм припадає 6% 
загального обсягу світового експорту та близько 30% 
світового експорту послуг, кожне 11 робоче місце в 
світі припадає на сферу туризму. Прогнозується, що 
до 2030 року кількість міжнародних туристичних від-
відувань зросте до 1,8 млрд туристів [3, с. 2]. 

Україна — країна, що знаходиться в центрі Єв-
ропи, має всі передумови для належного розвитку еко-
номіки за рахунок туризму. Удосконалення управління 
розвитком туристичної галузі сьогодні є актуальним 
завданням держави. Культура України багата своєю іс-
торичною спадщиною, а також природними чудесами. 
По всій території країни можна знайти пам’ятники  
культури України — це і середньовічні замки і культові 
споруди IX-XIII століть, і місця грандіозних баталій 
(наприклад, під Полтавою — поле Полтавської битви 
російської армії під проводом Петра I проти швед- 
ського короля Карла XII в 1709 році). У Львівській об-
ласті на пагорбі біля селища Олесько знаходиться 
один з найстаріших замків не лише Західної України, 
а й всієї країни — це Олеський замок. Здатні вразити 
уяву й інші середньовічні шедеври фортифікаційних 
споруд: Ужгородський замок, замок Кам’янець-По-
дільського, перлина епохи ренесансу — замок у селі 
Підгірці, Луцький замок зображений на купюрі  
200 гривень, Меджибізький замок свого часу був од-
нією з улюблених споруд славетного гетьмана Богдана  
Хмельницького. 

Переваги вигідного географічного положення Ук-
раїни використовуються протягом тисячі років. Укра-
їна знаходиться в Центрально-Східній Європі на пе-
рехресті важливих транспортних шляхів між держа- 
вами і континентами. Вона межує з багатьма країнами 
і має вихід до Чорного і Азовського морів. Це дає 
змогу підтримувати морські транспортні зв’язки з Ро-
сією, Грузією, Туреччиною, Болгарією, Румунією, а 
через протоки Босфор і Дарданелли виходити у Світо-
вий океан. Річковим транспортом по Дунаю Україна 
зв’язана з державами Центральної Європи. Дніпро дає 
вихід до Білорусі. Доступні гірські перевали Україн- 
ських Карпат не створюють значних труднощів для  
різних сухопутних видів транспорту. 

Вигідне економіко-географічне положення Укра-
їни щодо сусідніх держав Західної Європи, Прибал- 

тики, Російської Федерації, Білорусі, Молдови, країн 
Близького і Середнього Сходу, Північної і Східної Аф-
рики при сприятливому політичному кліматі може 
бути широко використане як для транзитних переве-
зень вантажів і пасажирів багатьма видами транспорту, 
так і для розвитку туризму. 

Однак сучасний стан розвитку туризму в Україні 
свідчить про те, що він ще не займає такого становища 
в національної економіці, як в розвинених країнах 
світу. Доходи від туризму в структурі ВВП України 
становлять 1,5 — 2,5%, в той час як у багатьох розви-
нених країнах в середньому — 7 і 25% відповідно [4]. 

Система управління в туризмі має ряд притаман-
них тільки їй особливостей, обумовлених специфіч- 
ними властивостями послуг, що надаються туристич-
ними підприємствами та організаціями. Вона має такі 
складові: суб’єктів управління — споживачів послуг, 
органів влади, суб’єктів туристичної індустрії та їх асо-
ціацій, а також їх інтереси і ресурси; об’єктів управ-
ління — туристичну діяльність; внутрішні і зовнішні 
фактори, які впливають на діяльність зазначених 
суб’єктів, характеристики суб’єктів управління; мета 
управління. Як бачимо об’єктом управління виступає 
туристична діяльність. Туристична діяльність як по-
няття може трактуватися з різних точок зору. В Законі 
України «Про туризм» визначено, що туристична дія-
льність — діяльність з надання різноманітних туристи-
чних послуг відповідно до вимог цього Закону та ін-
ших актів законодавства України [5]. У відповідності з 
рекомендаціями СОТ щодо окремої країни виділя-
ються такі типи туризму [6]: 

— внутрішній туризм — подорожі громадян у ме-
жах державних кордонів власної країни; 

— в’їзний туризм — подорожі нерезидентів в ме-
жах державних кордонів якоїсь країни; 

— виїзний туризм — подорожі резидентів однієї 
країни в якусь іншу країну. 

В Україні за географічною ознакою розрізняють 
такі види туризму: в’їзний, виїзний, внутрішній та 
міжнародний. Відповідно до статті 4 Закону України 
«Про туризм», внутрішній туризм — подорожі в межах 
території країни її громадян та осіб, які постійно про-
живають на її території [5]. Враховуючи надзвичайно 
високий рівень наявності природних та соціально-
економічних ресурсів України, є можливість і пер- 
спективи розвитку внутрішнього туризму як склад-
ника туристичної діяльності. Крім того, сучасна фі-
нансова та політична криза в нашій державі, а також 
нестабільна ситуація на популярних іноземних курор-
тах змушує вітчизняних туристів відмовлятися від по-
дорожей за кордон та тим самим популяризувати  
внутрішні туристичні маршрути та напрямки. Існує 
маса туроператорів, які пропонують різноманітні види 
внутрішнього туризму. У сучасній літературі види ту-
ризму практично не підлягають жорсткій класифікації, 
тим паче, що все більшої популярності набувають 
комбіновані тури. Головними цілями сучасного ту- 
ризму є пізнавальні, рекреаційні та розважальні. Крім 
того, люди відправляються в подорожі з метою оздо-
ровлення, а також в професійно-ділові, спортивні, ве-
сільні та гостьові поїздки [7].  

На сьогодні необхідним є аналіз найбільш попу-
лярних видів туризму в регіонах України за класифі-
каційною ознакою — за цілями подорожі та потребами 
туристів (табл. 1). Це дозволяє отримати картину роз-
повсюдження певного виду туризму та сформувати 
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групи за подібними видами. Аналіз групування регіо- 
нів України за видами туризму дозволів визначити, які 
види туризму більш поширені в цих регіонах, та буде 
сприяти визначенню державного напряму розвитку 

для окремих регіонів і для держави в цілому, впливу 
туризму на економіку країн та внеску туризму в наці-
ональну економіку. 

Таблиця 1 
Аналіз регіонів України за видами туризму 
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Вінницька  + + + + + +    
Волинська  + + + + + + + + + +    
Дніпропетровська  +  +   + 
Житомирська  + + + + + + + +    
Закарпатська  + +  + + + + + +    
Запорізька  + +   + + +    
Івано-Франківська  + + +  + + + + + + + +    
Київська  + + + + + + + + +    
Кіровоградська  + + + + + + + + +    
Львівська  + + + + + + + + + + +    
Миколаївська  + + + + + + + +    
Одеська  + + +  + + + + + + + +  
Полтавська  + + + + + + + + + +    
Рівненська   + + +   + + +
Сумська  + +  + + +    
Тернопільська  + + + + + + + + + +    
Харківська  + + + + + +    
Херсонська + +  + + +    
Хмельницька + + + + + + + + +    
Черкаська  + + + + + + + + +    
Чернівецька  + + + + + + + + +    
Чернігівська  + + + + + +    
Разом 21 18 18 18 18 13 20 10 9 4 6 13 1 1 2 1 1

 

Джерело: узагальнено автором на основі матеріалів Департаменту туризму та курортів. 
 

Як бачимо з табл. 1 Україна за цілями подорожі 
та потребами туристів Україна може пропонувати ба-
гато видів туризму. Так, в 21 області пріоритетним ви-
дом туризму виступає культурно-пізнавальний туризм, 
на другому місті — екологічний (зелений) туризм — 
його пропонують в 20 областях України, на третьому — 
лікувально-оздоровчий, релігійний, сільський та поді- 
євий — вони є пріоритетними у 18 областях. Крім того, 
популярними в окремих областях є спортивний, при-
годницький, гастрономічний та діловий види туризму. 
Потрібно відзначити, що сьогодні будуються багато 
планів задля розвитку виноробної галузі, гастрономіч-
ного і винного туризму в Україні. Адже це — саме той 
простір, який має необмежені можливості і перспек-
тиви в нашій країн. Це актуально і тому, що у час су-
цільної глобалізації, коли усі кордони і рамки зруйно-
вані цифровими технологіями, кожна галузь еконо-
міки країни змушена виходити на новий рівень. Не 
винятком є і туризм. Нині мандрівники не хочуть 
тільки бачити і чути, а передусім — стати частиною 
певної культури, яку відвідують, зокрема, смакуючи 
національні страви та напої. Україна має надзвичайно 
багату культурну та історичну спадщину, мабуть, одна 
з небагатьох країн світу, що найменше тим користу- 
ється, особливо у сфері винного та гастрономічного 
туризму [8]. Найпопулярнішим регіоном України  
внутрішнього туризму у 2017 році були Київська, 

Львівська та Одеська області. Київська область — пе-
реважно за рахунок столиці, в якій найвища концен- 
трація бізнесових та ділових, науково-навчальних та 
історико-культурних ресурсів. Минулого року столич-
ний регіон відвідали 5 млн 684 тис. туристів, Львівську 
та Одеську області: 2 млн 505 тис. та 2 млн 335 тис. 
осіб відповідно [1]. 

Обсяги внутрішнього туризму в різних країнах 
неоднакові. На їх показники впливають розміри кра-
їни, наявність на її території унікальних туристичних 
ресурсів, що систематично приваблюють туристів,  
і навіть державний устрій. Він популярний серед на-
селення країн світу, адже не вимагає оформлення до- 
кументів на переїзд чи права на перетин внутрішніх 
адміністративних кордонів тощо. В організації внут- 
рішнього туризму задіяні майже всі види туризму.  

Проаналізуємо рівень розвитку внутрішнього ту-
ризму в Україні за даними Державної служби статис- 
тики України. Кількість внутрішніх туристів, обслуго-
вуваних суб’єктами туристичної діяльності України, 
починаючи з 2007 року зменшується до 2012 року, у 
2017 році складає 477 тис. осіб. Причому кількість ту-
ристів, які виїжджають за кордон, навпаки збільшу-
ється (в 2017 році — 2290 тис. осіб) (табл. 2) [9]. 

Частка внутрішнього туризму у кількості туристів, 
обслуговуваних суб’єктами туристичної діяльності з 
2007 по 2010 рік зменшилась з 75,3 до 28,5%, а в 2017 
році становила 17% (табл. 3). 



ШЕЛЕМЕТЬЄВА Т. В. 
 

 
 

        2019/№1  167 
 

Таблиця 2 
Туристичні потоки Україні, тис. осіб 

Показники 
Рік

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Кількість туристів 
обслугованих 
суб’єктами турис-
тичної діяльності 

2863 3042 2290 2281 2200 3001 3454 2425 2019 2550 2806 

у тому числі       

іноземні туристи 372 373 282 336 234 270 232 17 15 35 39

туристи-громадяни 
України, які виїж-
джали за кордон 

336 1282 914 1296 1250 1957 2519 2085 1647 2061 2290 

внутрішні туристи 2155 1387  1094 649 716 774 703 323 357 454 477

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України. 
 

Таблиця 3 
Частка внутрішнього, виїзного та в’їзного туризму в Україні, % 

Показники 
Рік

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Внутрішній 75,3 45,6 47,8 28,5 32,5 25,8 20,4 13,3 17,8 17,8 17

Виїзний 11,7 42,1 39,9 56,8 56,8 65,2 72,9 86,0 81,5 80,8 81,6

В’їзний 13,0 12,3 12,3 14,7 10,6 9,0 6,7 0,7 0,7 1,4 1,4

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України. 
 

По-перше, необхідно визначити, що заважає ак-
тивному розвитку внутрішнього туризму в Україні. Ук-
раїна має великий потенціал для розвитку внутріш-
нього туризму, але його стримує погана інфраструк-
тура. Ще одна проблема для туризму в Україні — це 
сезонність. Взимку люди подорожують дуже мало. 
Крім того, як зазначають експерти, головною пробле-
мою у туристичного бізнесу Карпат у можливості до- 
їхати в цей регіон, тобто в дефіциті квитків на поїзди. 
Щоб уникнути цих труднощів, багато туристів приїж-
джають власним транспортом. Але поки що не в усіх 
регіонах Карпат відремонтовані дороги. Ця проблема 
ускладнюється тим, що в Україні бракує туристичних 
автобусів, не можна ввозити туристичні імпортні ав-
тобуси (молодше 2010 року випуску), а в нашій країні 
вони не виробляються. В країні немає ефективного 
державного регулювання туристичної галузі. Ніхто не 
стежить за якістю надаваних послуг. Один з таких при- 
кладів стосується питання надання готелям зірок. У 
відповідному реєстрі на сайті Мінекономрозвитку за-
значено, що з чотирьох тисяч готелів в Україні зірки 
присвоєно лише 180 (5%). Необхідно поліпшити ситу-
ацію з наданням туристичної інформації, зокрема,  
більше розміщувати туристичних стендів в місцях від-
починку. Ще однією причиною, яка негативно позна-
чається на внутрішньоукраїнському турпотоці, є за-
провадження безвізового режиму з країнами ЄС. Ук-
раїнським туристам стало легше поїхати в Європу, 
тому частина туристів, які раніше відпочивали всере-
дині країни, вирішили з’їздити в європейські країни. 
Але тенденція до переорієнтації українських туристів 
з вітчизняних на іноземні курорти не відзначається 
[10]. 

Таким чином, до сучасних проблем розвитку  
внутрішнього туризму в Україні можна віднести:  

— відсутність інфраструктури; 
— не дотримання міжнародних стандартів на-

дання послуг у сфері туризму; 
— сезонність туризму в Україні; 
— необхідність вдосконалення якості та детініза-

ції; 
— відсутність великих мережевих готелів; 

— погані дороги; 
— відсутність автобусів; 
— проблеми з залізничним транспортом; 
— відсутність залізничного та авіасполученням 

Закарпаття з іншими регіонами країни;  
— відсутність ефективного державного регулю-

вання туристичної галузі; 
— недостатність надання туристичної інформації; 
— різкі стрибки цін на проживання під час заходів 

подієвого туризму; 
— запровадження безвізового режиму з країнами 

ЄС. 
Висновки. Отже, потенціал внутрішнього туриз-

му, з урахуванням широкого спектра рекреаційних ре-
сурсів України, є очевидним. Його розвиток здатний 
вирішити не тільки економічні, але й важливі соціа-
льні та політичні завдання. Україна як об’єкт туризму 
повинна стати привабливим багатогранним туристич-
ним брендом, подолати стереотипи уявлення про Ук-
раїну виключно, як гаряча точка та виступати в ролі 
ефективного PR-інструменту на міжнародній арені. 
Зазначені проблеми, з одного боку, ускладнюють  
функціонування та розвиток внутрішнього туризму, а 
з іншого — дозволяють виокремити найбільш пріори-
тетні з них задля вдосконалення механізмів держав-
ного регулювання, що дозволить якщо не вирішити, 
то, принаймні, зменшити негативний їх вплив. Україні 
для розвитку внутрішнього туризму необхідна дер- 
жавна програма підтримки галузі з різними фінансо-
вими та податкових стимулами, яка буде спрямована 
на створення сприятливих умов для приходу в країну 
інвесторів і будівництва відповідної інфраструктури. 
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ЦЕННОСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФОРМАТ СПАСЕНИЯ 
ОТ СУИЦИДНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМА 

 
Разве не пора задуматься, нет ли у всех наших бед  

общей причины: не является ли та форма цивилизации,  
которую мы зовем цивилизацией машин, своего рода несчастным  
случаем, патологическим феноменом в истории человечества. 

Жорж Бернанос 
 
Постановка проблемы. Мировой тренд формиро-

вания шестого технологического уклада, содержание 
которого определяется нарастающей НБИК-конвер-
генцией, чрезвычайно актуализирует проблему реали-
зации императива выживания человека/человечества в 
современном глобальном техно-искусственном мире. 
Выдвижение на первый план финансово-интеллекту-
альной власти, которая посредством мощи финансо-
вого капитала подчиняет интеллект человека, обеспе-
чивает господство виртуальной финансомики, отор-
ванной от реального сектора экономики, служит про-
цессу расчеловечивания, деградации человека как ду-
ховно-нравственного существа. Традиционное прекло-
нение идолу целевой рациональности, который задает 
логико-расчетный, количественный формат деятельно-
сти все ещё человека, искажает его разум, превращает 
последний в инвалидный интеллект (В. П. Зинченко), 
устремленный в безудержный поток слепого инноваци-
онизма как самоцели. Духовно-нравственные ценности 
и внутренние мотивы человеческой жизнедеятельно-
сти приносятся в жертву власти, капиталу, сверхпри-
были, интеллектуальной ренте, то есть тому внешнему 
для человеческой природы, которое породило глобаль-
ный полисистемный кризис-лабиринт и способствует 
его расширению и углублению. Неолиберальная мето-
дология с ее экономическим индивидом и механизмом 
жесткой рыночной античеловеческой конкуренции по 
определению не способна предложить пути преодоле-
ния кризисного состояния человеческого сообщества, 
а потому она должна быть заменена новой человеко-
мерной методологией, в основании которой лежит цен-
ностная научная рациональность. Иными словами, та-
кая новая методология призвана реализовать свою 
главную сотериологическую функцию науки относи-
тельно все шире развертывающегося суицидного интел-
лектуализма.  

Анализ последних исследований и публикаций. 
Проблема машинно-техносной цивилизации, широко 
рассматриваемая в традиционном формате научно-
технического прогресса, в условиях крайнего обостре-
ния вопроса выживания человека/человечества, полу-
чает качественно иное звучание. Необходим переход от 
технократического мировоззрения к человекомерному 
миропостижению, где свободно-ответственный твор-
ческий человек-личность рассматривается как базовый 
хозяйствующий субъект антикризисных трансформа-
ций. Необходимость всестороннего развенчания 
стремления превратить человечного человека в некоего 
постчеловека, техноида, которому чужда нравствен-
ность, совесть, ответственность, истинно человечные 

качества и чувства, становится сверхактуальным по- 
лем человекоспасения. Чрезвычайно важно понимать, 
что углубляющаяся НБИК-конвергенция создает прак-
тические технологические условия для стирания грани 
между живым и неживым, для замены человека кибор-
гом [1]. Она устремлена прежде всего на создание ис-
кусственного интеллекта, искусственного сознания без 
совести, нравственности и морали. По сути в расширя-
ющемся техносно-искусственном мире идет речь о 
превращении человека в средство своего суицидного ин-
теллектуализма: техника, «выпаривая из людей (по их! 
По их желанию!) их человечность, она просто в силу 
своего техносохранения деформирует человека, пре-
вращает присущий ему элемент его техничности в це-
лостное техносущество: то ли в живое, но ли в нежи-
вое, то ли в гибридное, то ли в никакое, то ли… кто 
знает во что? И человек не может отказаться от ло-
гики, по которой действует сам, его техника и ее эсха-
тология» [2, с. 38] (выделено автором — О. З.).  

В этой связи возникает новая осмыслительная 
проблема: меры, пределов использования техники в че-
ловекоспасительном процессе. Это затрагивает прежде 
всего осмыслительно-понимательный формат созда-
ния новейших концептов неоэкономики, информаци-
онной экономики, цифровой экономики в основном 
по поверхностным схемам неолиберальных античело-
веческих лекал [3; 4 и др.]. С другой стороны, все эти 
концепты-«панацеи» направлены на их внедрение в 
системы общественного управления без всестороннего 
выявления социальных последствий и тщательной 
оценки античеловеческих результатов управленческих 
действий. Но глубинное осмысление их (анти)чело-
вечного содержания невозможно вне формата филосо-
фии хозяйства, софиасофии, триалектики и личностной 
методологии [5; 6; 7 и др.]. В этом критически-соте-
риологическом плане и возникает необходимость раз-
работки и широкого внедрения спасительного для че-
ловека/человечества ценностного управления антикри-
зисными трансформациями. Именно посредством 
ценностного управления можно найти ответ на судь-
боносный вопрос: кто кого — Хомос или Технос? «Хо-
мос ли, создав под себя новый оцифрованный Технос, 
станет его владельцем и эффективным пользователем, 
следственно, выйдет из драки победителем, либо же 
Технос, оцифровав бытие и самого человека, превра-
тит их, соответственно, в технобытие и в техноида, а 
потому и станется победителем — уже и последним?» 
[8, c. 8]. 

Целью статьи является попытка научного обосно-
вания необходимости раскрытия целей и направлений 
ценностного жизнеутверждающего управления как 
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формата спасения человечества от нынешнего наше-
ствия суицидного интеллектуализма. 

Основные результаты исследования. Пафос совре-
менного глобального кризисного мира и новейших 
концептов «спасителей» экономизма во многом опре-
деляется тем, что чрезмерно растущая колоссальная 
масса экономических ученых, экспертов, консультан-
тов, аналитиков, нобелей не просто не может дать 
научные рекомендации по стабилизации и развитию 
экономики, но и стремительно «научно» способствуют 
ее ухудшению, кризисности, деградации человека как 
формы-средства капитала. Потому и глобальный кри-
зис получил название апокалиптического лабиринта, 
что выхода из него не видится. Ученые, аналитики и 
политики, устремленные к краткосрочному быстрому 
успеху, осознают лишь сиюминутные в основном ко-
рыстные свои интересы, не входя в размыслительное 
поле истинных смыслов человеческой жизнедеятель-
ности. В этом плане сугубо самоцельное гламурное 
инновационно-количественное одностороннее управ-
ление несет больше вреда, чем пользы в человекомер-
ном измерении экономических трансформаций. «Самое 
удивительное то, что такая масса профессионалов, ис-
следуя экономику, умножают не ее понимание, а ее 
непонимание, включая непонимание самих себя, своих 
планов и проектов, «творя, не ведая что». Судьба цар-
ства экономизма ускользает от правителей и мудрых 
экономистов, хотя они-то сами не ускользают от ее 
карающей длани. Должна быть очень великая причина 
и очень, очень «могучая кучка властников», превраща-
ющая людей в живые и говорящие орудия смертоносной 
экономики» [9, с. 128] (выделено автором — О. З.).  

Это явственно свидетельствует о том, что, с од-
ной стороны, ученые-экономисты работают не ради 
постижения истины, а «для раздражения мысли»  
(В.А. Кутырёв), следствием чего стала не личная, а 
профессиональная некомпетентность. Еще в конце 
70-х годов ХХ столетия П. Фейерабенд констатировал, 
что индивидуальная некомпетентность стала стандар-
тизированной, а будучи таковой, «превратилась в су-
щественную часть профессионального превосходства. 
У нас (на Западе — О. З.) уже больше нет некомпе-
тентных профессионалов, у нас есть профессиональ-
ная некомпетентность», породившая ситуацию, когда 
«безграмотность не только не осуждается, напротив, 
она служит знаком профессионального превосходства. 
Ее не просто терпят, ее требуют» [10, с. 260, 287]. Ос-
нованием такого положения является прежде всего 
массовое методологическое бескультурье, несущее иска-
женное поверхностно-схематичное мышление в фор-
мате экономикс-ического новояза. 

С другой стороны, не углубляясь к сущностным 
уровням целостной хозяйственной реальности вряд ли 
можно серьезно говорить о создании эффективной че-
ловечно-человеческой системы управления, основанной 
на ценностях человеческой культуры, которые должны 
задавать конкретные цели и направления социально-
экономических реформ. Целерациональность должна 
оплодотворяться ценностной рациональностью. Без нее 
система управления приоритетно работает в лучшем 
случае на холостном ходу; в худшем — ценностно иска-
жает и разлагает процесс целостного жизнеподдержа-
ния, жизнедеятельности одномерного экономического 
индивида. Размышляющие сущностно о синкретиче-
ской реальности сегодня вынуждены констатировать, 
что внеценностное управление «при господствующем 

подходе к научно-техническому прогрессу, особенно к 
нано-био-инфо-когнотехнологиям микро- и мегами-
ров, сложившемуся отношению к ним, люди, теряя 
собственную телесно-духовную идентичность и свой 
«макромир», исчезнут, не заметив этого» [11, с. 210]. 
Но в более привычном плане речь идет о том, что в 
последние десятилетия резко возросло число стратеги-
ческих системных просчетов в общественном управле-
нии, плата за которые оказалась непомерно великой 
(Л.В. Лесков). Причина этого кроется в непонимании 
изменившихся объектов управления, которыми стали 
человекоразмерные комплексы, где ядром является твор-
ческий человек-личность, исповедующий прежде всего 
свои внутренние ценности и мотивы, лежащие в осно-
вании его целостной жизнедеятельности.  

Изучение истории смены систем управления в 
формате смены технологических укладов позволяет по-
нять, что, во-первых, в этом процессе главным факто-
ром выступает сознание человека, а не эволюция При-
роды; во-вторых, метафизические осмысления истины 
всегда открывали фундаментальные возможности-
идеи для новых технологических переходов-прорывов 
(в том числе и для парадигмальной смены типов науч-
ной рациональности); в-третьих, акцент в сотериоло-
гической, жизнеспасительной деятельности должен 
быть сделан не на технике, а на развитии внутренних 
способностей человека, которые изначально потенци-
ально заложены в его уноме [12], включающем в себя 
контрарность генома и мемона, соразмерном и рекур-
рентном жизненному пути человека, постольку и в 
творениях человеческих уном концентрируется, вос-
производится и выражается [13, с. 140]. Для полного 
развертывания унома человечности каждому человеку-
личности важно и весьма трудно «в глобальной техно-
логической среде не утерять своего духовного созна-
ния, которое должно не просто выживать, но посто-
янно развиваться в познавательном, моральном и 
творческом смыслах. Погружаясь в техническую вир-
туальную реальность, человек рискует заиграться в 
ней и потерять чувство подлинной природной реаль-
ности», что в недалеком будущем может привести че-
ловеческое сознание в состояние психологической 
сингулярности и духовного коллапса [14].  

Для реализации императива выживания чело-
века/человечества целевая рациональность, которая со-
относится с чисто количественными параметрами эко-
номической деятельности, совершенно недостаточна. 
Она должна, в философской терминологии, уходить в 
основание, а на первое место сегодня с необходимо-
стью выходит ценностная (сущностная) рациональ-
ность. Именно она должна стать основанием актуаль-
ной структуры современной человеческой хозяйствен-
ной деятельности как человекоспасения. «Человече-
ство всегда требовало актуализации ценностей спо-
соба жизни, но только сейчас в эпоху растущей кон-
курентоспособности знаний и остроты проблем эко-
логии, ценностная конкурентоспособность по-настоя-
щему  становится императивом» [15, с. 8]. 

Но в то же время надо четко представлять, что 
эта актуализация одновременно означает и фундамен-
тализацию как выдвижение духовно-нравственных цен-
ностей чело-вечности, изначально заложенной в хо-
зяйстве и хозяйствовании. Чело-Вечность должна про-
явиться как первейшая ценность, которая предопреде-
ляет-оплодотворяет все другие ценности. Наступление 
эпохи ценностной конкурентоспособности связано с пе- 
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реходом не только международной конкуренции, но и 
мышления и мировоззрения в новый формат ценност-
ной рациональности. 

М. Вебер в работе «Хозяйство и общество» разра-
ботал теорию рациональности, в которой разграничил 
две пары определений рациональности: по социаль-
ному действию — целевую и ценностную и по эконо-
мической активности — формальную и сущностную. 
Эти две антимонии почти идентичны, но могут ис-
пользоваться в разных значениях. Поскольку социаль-
ное действие имеет более широкую область охвата, ко-
торое включает в себя и экономическую активность, 
то в условиях выживания человечества чрезвычайно 
актуализируется понимание и реализация именно пер-
вой пары определений рациональности. В основе це-
лерациональности, писал М. Вебер, лежит «ожидание 
определенного поведения предметов внешнего мира и 
других людей; эти ожидания используются в качестве 
«условий» или «средств» для достижения активным 
субъектом своих рационально поставленных и проду-
манных целей» [16, с. 24].  

Ценностно-рациональное социальное действие им 
определяется как действие, «основанное на вере в са-
модовлеющую ценность неких этических, эстетиче-
ских, религиозных или других форм поведения, не за-
висимо от той степени, в какой они способны обеспе-
чивать успех» [16, с. 24-25]. Ценностная рациональ-
ность оплодотворяет человеческую деятельность по-
средством «заповедей» или «требований», в которых 
видит индивид свой долг. Эти заповеди становятся без-
условными требованиями и реализуются, невзирая на 
возможный для себя ущерб, ибо посредством их люди 
претворяют в жизнь свои убеждения о долге, достоин-
стве, красоте, религиозных предначертаниях, благоче-
стии или важности некоего «предмета» любого рода. 
Эти ценности-требования выступают как дух челове-
ческой деятельности. В повиновении таким заповедям 
человек видит смысл жизни.   

Целерациональным действие предстает тогда, ко-
гда «цель, средства и побочные результаты рацио-
нально взвешиваются и просчитываются. Это вклю-
чает в себя рассмотрение альтернативных средств до-
стижения цели, связей между целью и побочными по-
следствиями и, наконец, отношения различных воз-
можных целей друг к другу… в данном случае действие 
не аффективно и не традиционно» (выделено авто-
ром — О. З.), а потому целерациональность является 
лишь средством реализации системы ценностей, а сама 
она ориентирована на принцип «предельной полезно-
сти» [16, с. 25-26].  

Целерациональность в экономической сфере со-
относится с формальной рациональностью, которая 
определяется мерой технически возможного для хозяй-
ства и действительно применяемого расчета, то есть 
имеет количественную определенность достижения це-
лей, которые вытекают из ценностей жизнедеятельно-
сти.  

Специфика сущностной рациональности сво-
дится к тому, что при этом «анализ  не ограничивается 
простой констатацией чисто формального и (относи-
тельно) однозначного факта, что целенаправленное 
действие основано на рациональном расчете, использу-
ющем наиболее совершенные технические методы, но 
определенным образом принимает во внимание выс-
шие ценности, будь то этические, политические, ути-
литарные, гедонистические, феодальные (сословные), 

эгалитаристские или какие-либо еще, а результаты хо-
зяйственной деятельности, как бы «рационально» ис-
числены они ни были, оцениваются также и по шкале 
«ценностной рациональности» или «сущностной целера-
циональности» [16, с. 85-86] (выделено автором —  
О. З.). 

Все это позволяет утверждать, что ценностная ра-
циональность задает качества целей рациональной де-
ятельности, но она не может сводиться к количествен-
ному подсчету или оценке, а оплодотворяет продук-
тивную хозяйственную жизнедеятельность человека 
специфическим человечным духом, связывая в сов-
местно-разделенный процесс хозяйствования. Осо-
бенно важными становятся ценности и мотивы чело-
вечности в нынешний период углубляющегося гло-
бального кризиса, который весьма четко проявил 
нарастание тенденции игнорирования высших ценностей 
в ходе современных финансово-экономических де-
форм. 

Вполне естественно, что становление постне-
классической человекомерной науки не может не отра-
жаться на системе образования, в которой также требу-
ются не просто чисто формальные, но кардинальные 
изменения в качественно-содержательном плане. Суть 
необходимых здесь реформ весьма точно выразил 
Джидду Кришнамурти в следующих словах: «…до тех 
пор, пока образование не сможет выработать у нас це-
лостного представления о жизни, оно будет бессмыс-
ленным… Образование — это не просто стяжание раз-
ного рода знаний или сбор и систематизация фактов. 
Образование — это познание жизни как целостного про-
цесса. Главной задачей образования является форми-
рование целостного, а значит и разумного человека… 
Познать жизнь означает познать самого себя, именно 
это является альфой и омегой образования» [17, с. 10, 
15, 14] (выделено автором — О. З.).  

Важно понимать, что без нарастающего осозна-
вания современной кризисной реальности, понима-
ния ее истинных причин и следствий, вряд ли воз-
можно говорить и о посткризисном управлении и раз-
витии. С другой стороны, взятые в качестве канвы вы-
сказывания  выдающихся мыслителей современности, 
которые видят глубже и дальше даже просто образо-
ванных людей, мыслителей, обеспокоенных судьбой 
человечества и будущим каждого человека, свидетель-
ствуют, что в науке, образовании, управлении и хо-
зяйствовании неизбежно будет нарастать количество 
понимающих глубинные проблемы спасительной жизне-
деятельности, что создаст условия для изменения 
мышления, управленческих решений и практических 
действий.  

Между тем не будет преувеличением констатиро-
вать, что подавляющее большинство острейших про-
блем современной реальности возникло из-за того, 
что именно глубинные, фундаментальные, вечные во-
просы откладываются в этом суматошном, стремя-
щемся к успеху любой ценой, мире на «потом», кото-
рому, как правило, так и не наступает черёд. Забывая 
или не желая искать ответы на вечные вопросы, чело-
вечество ускоряет свое движение к небытию, а словес-
ные призывы без надлежащего обдумывания и пони-
мания лишь обостряют кризисную ситуацию, порож-
дают новые риски и опасности, создают вполне реаль-
ные катастрофические угрозы жизнедеятельности че-
ловека, вызывают деградацию. Чуть ли не основной 
причиной такого кризисного состояния глобального 



ЗАДОРОЖНАЯ О. Г. 
 

 
 

172 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 
 

мира является поверхностно-схематичная система ан-
тичеловечного управления, возникшая как следствие 
того, что современная наука пока не имеет научной 
теории личности, пользующейся хоть каким-то при-
знанием. Незнание человека — это наиболее сильное не-
знание в современной науке (В.В. Налимов), а, следова-
тельно, и в системе благодатного для человека хозяй-
ственного управления. 

Между тем требование постнеклассической чело-
векомерной  науки сформировать новую научную кар-
тину реальности и задача образования — доводить ее к 
сознанию молодежи, превращая ее в основание про-
цесса современного миропостижения, являются необ-
ходимыми императивами чело-вечной жизнедеятельно-
сти, независимо от статусной определенности субъ-
екта хозяйства — человека, предприятия, государства 
или транснациональной корпорации. Человечная дея-
тельность возможна только на основе ценностной ра-
циональности, благодаря реализации которой человек 
может сохраняться и воспроизводиться как Чело-Век.  

Разрабатываемый ныне триалектический метод 
миропостижения открывает возможность создания си-
стемы антикризисного управления национальным и 
глобальным развитием в формате стратегии духовно-
ноосферно-устойчивого хозяйственного развития. В ос-
новании ее разработки должно лежать выделение трех  
проблемно-целевых блоков управления национальным 
антикризисным хозяйственным развитием: духовно-
нравственный и этико-моральный блок (возрождение 
очеловечивания на основе развертывания глубинного 
личностного  архетипа свободы-ответственности); 
био-генетически-оздоровительный блок (формирование 
и обеспечение демографически обусловленных по-
требностей существования человека,  семьи, личност-
ного развития, обеспечения экологически приемле-
мых условий проживання человека от природно-спо-
койного протекания беременности до космо-плане-
тарного порядка взаимодействия человека и  При-
роды); социо-партнерско-коэволюционный блок (орга-
низационно-управленческие и законодательные пред-
условия развертывания продуктивного коэволюцион-
ного взаимодействия всех субъектов национального 
возрождения и развития путем добровольного объеди-
нения существующих разнообразных  ресурсов и со-
знательного участия в удовлетворении актуальных 
частно-общественных интересов посредством широ-
кого социального партнерства).  

Для реализации стратегии духовно-ноосферно-
устойчивого хозяйственного развития необходима 
особая интегрально-возрождающая функция государ-
ства — неодирижизм. Главная специфика этой функ-
ции определяется тем, что осмыслительный уровень 
достигает онтологических оснований хозяйства и соот-
носится с гено-мемо-уномным началом, которое являясь 
духовным онотологическим ноуменом, задает и опло-
дотворяет развертывание едино-разделенной духовно-
био-социальной природы человека как целостной 
личности. Реализации интегрально-возрожденческой 
функции неодирижизма государства должно способ-
ствовать создание правовых и финансово-налоговых 
стимулов относительно активного развертыванию ши-
рокого социального партнерства всех субъектов анти-
кризисных хозяйственных трансформаций.  

Неодирижизм должен стать основанием разра-
ботки и реализации системы управления националь- 
 

ным хозяйством, ибо его возрождение требует участия 
всех хозяйственных субъектов. При этом качество си-
стемы хозяйственного управления должно опреде-
ляться новым целостным мировоззрением, которое 
включает в себя интеллектуальные построения (идеи, 
теории, образы), но не как чисто технократические, 
которые расширяют пропасть между развитием техно-
науки, игнорирующей основания и проблемы духов-
ности, и целостностью жизнедеятельности человека, 
которая имеет ценностные коды и основывается на 
вечных сакральных смыслах жизнеутверждения.  

В сегодняшней кризисно-апокалиптической дей-
ствительности ведущую роль играет инвалидный интел-
лект (В.П. Зинченко), отбросивший духовно-ценност-
ные и социальные основания развития человека и об-
щества. Но ситуация еще более углубляется в античе-
ловечном смысле, когда переход к шестому технологи-
ческому укладу посредством развертывания НБИК-
конвергенции создает условия для замены человечного 
человека постчеловеком, киборгом (киборг, прочитан-
ный сзади, — гробик). В своем дальнейшем неуемном 
техносном устремлении инвалидный интеллект начи-
нает превращаться в суицидный интеллект (Ю.М. Оси-
пов). При этом не меняет античеловечной сути меха-
ничное добавление к НБИК-технологиям социогума-
нитарных технологий, ибо они характеризуют лишь 
поверхностность межиндивидных взаимодействий-от-
ношений, которые четко не определяются в коорди-
натах «добро — зло».  

Поэтому в осмыслительных философских публи-
кациях начинается обсуждение проблем «седьмого 
технологического уклада», связанного в общем плане 
с человеком. Но само указание на «технологический» 
уклад задает не более, чем технократическое понима-
ние человека, которого можно технологически преоб-
разовывать вплоть до киборга. Человек здесь является 
не духом, носителем и реализатором духовности, а 
всего лишь объектом внешнего технологического, 
прежде всего конитивно-манипулятивного, воздей-
ствия. Такое воздействие неизбежно будет оборачи-
ваться расчеловечиванием, насаждением бездуховно-
сти, проведением управленческого вектора: лич-
ность — актор — постчеловек — робот — киборг. 

Для борьбы с суицидным интеллектом все-еще-
человека есть только одно лекарственное средство — 
духовность. «Все человечество больно. Лечить нужно 
человечество. Первая и неотложная задача — вернуть 
человеку духовность» [18, с. 147]. Духовность Чело-
Века — это онтологическое основание специфики рода 
человеческого. Само имя — Чело-Век задает благостное 
постижительное поле-реализацию новейших достиже-
ний человеческого знания. В этом поле НБИКС-
конвергенция, сама по себе ориентированная на без-
душную и бездуховную функциональность, осмысляе-
мая в жизне- и человекоспасительном ракурсе, обяза-
тельно должна включать ДУХОВНОЕ ОСНОВАНИЕ-
РАЗВЕРТЫВАНИЕ благостно-спасительной жизнедея-
тельности личности. Тем самым, исходя из глубинного 
понимания требуемых преобразований искусствен-
ного мира в пользу человека, в человечном измерении 
в названии необходимо зафиксировать определяющий 
момент духовности и в смысловом поле говорить о 
ДНБИКС-конвергенции [1, с. 21]. Духовность, ду-
ховно-нравственные ценности и мотивы должны 
определять меру и пределы использования НБИКС- 
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технологий, задавать формат системы управления 
всеми хозяйственными антикризисными преобразова-
ниями. 

Выводы. Анализ кризисно-апокалиптической 
действительности показывает, что ведущую роль в ней 
играет инвалидный интеллект, отбросивший духовно-
ценностные и социальные основания развития чело-
века и общества. В своем дальнейшем неуемном тех-
носном устремлении инвалидный интеллект начинает 
превращаться в суицидный интеллект. Требование 
постнеклассической человекомерной науки сформи-
ровать новую научную картину реальности вызывает 
необходимость размышлять в формате императивов 
чело-вечной жизнедеятельности. Она возможна 
только на основе ценностной рациональности, благо-
даря реализации которой человек может сохраняться 
и воспроизводиться как Чело-Век. Триалектический 
метод миропостижения открывает возможность созда-
ния системы антикризисного управления националь-
ным развитием в формате стратегии духовно-но-
осферно-устойчивого хозяйственного развития на ос-
новании разработки и реализации трех  проблемно-
целевых блоков управления национальным антикри-
зисным хозяйственным развитием: духовно-нрав-
ственный и этико-моральный блок; био-генетически-
оздоровительный блок; социо-партнерско-коэволю-
ционный блок. Для борьбы с суицидным интеллектом 
все-еще-человека есть только одно лекарственное 
средство — духовность. НБИКС-конвергенция, сама 
по себе ориентированная на бездушную и бездуховную 
функциональность, осмысляемая в жизне- и челове-
коспасительном ракурсе, обязательно должна вклю-
чать духовное основание-развертывание благостно-
спасительной жизнедеятельности личности. Тем са-
мым, входя в человечное измерение действительности, 
в названии необходимо зафиксировать определяющий 
момент духовности и в смысловом поле говорить о 
ДНБИКС-конвергенции. Такой новый методологиче-
ский формат открывает более глубинные смыслопо-
стижительные уровни антикризисной науки управле-
ния.  
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НАШІ ЮВІЛЯРИ 
 
 
 

АКАДЕМІКУ-ЗАСНОВНИКУ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,  
ЇЇ БАГАТОРІЧНОМУ ГОЛОВНОМУ УЧЕНОМУ СЕКРЕТАРЕВІ,  

ДОКТОРУ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРУ 
 

ПОКЛОНСЬКОМУ ФЕДОРУ ЮХИМОВИЧУ — 90 ! 
 
19 лютого 2019 року Поклонському Федору Юхи-

мовичу, доктору економічних наук, професору, акаде-

міку-засновнику нашої Академії, її багаторічному Го-

ловному ученому академіку-секретареві виповнилося 

90 років. 

Поклонський Федір Юхимович народився 19 лю-

того 1929 року в селі Шандриголове Краснолиман- 

ського району Донецької області в родині робітника. 

Закінчив Донецький індустріальний інститут в 1955 

році за фахом «Інженер-металург». Після закінчення 

Донецького індустріального інституту почалася тру-

дова діяльність на Комунарському металургійному за-

воді на посаді помічника майстра. 

Наукова діяльність почалася в 1964 році у відділі 

економіки та організації металургійної промисловості 

Відділення економіки Донецького раднаргоспу, яке 

потім стало Відділенням Інституту економіки АН 

УРСР, а з 1969 року — Інститутом економіки промис-

ловості АН УРСР, а з 1992 року — НАН України на 

посаді старшого наукового співробітника, а потім — 

завідувача лабораторії. Він був багаторічним ученим 

секретарем спеціалізованої вченої ради по захисту ди-

сертацій на здобуття наукового ступеня доктора еко-

номічних наук в Інституті економіки промисловості 

спочатку АН УРСР а потім і НАН України. 

Його загальний науково-педагогічний і виробни-

чий стаж становить 60 років. Ним було підготовлено в 

цілому 52 кандидати економічних наук і 3 доктори 

економічних наук. Ф.Ю. Поклонський опублікував 

понад 200 наукових праць загальним обсягом більше 

500 друкованих аркушів, серед яких 12 монографій. 

З 1996 по 2000 рік Ф.Ю. Поклонський— Вчений 

секретар Інституту економіки промисловості академії 

наук в місті Донецьку. 

За сумлінну працю Федір Юхимович в 1984 році 

нагороджений медаллю «Ветеран праці». 

Він був одним із активних учасників створення та 

заснування Академії економічних наук України,  

 

 

 

 

 

 

 

можна сказати — її першим Нестором-літописцем у 

якості Головного ученого академіка секретаря з мо- 

менту Установчих Зборів у 1992 році, реєстрації в Мі-

ністерстві юстиції України у 1993 році і потім протя-

гом майже 15 років. 

Професор Ф. Ю. Поклонський плідно співпра-

цює з кафедрою маркетингу і комерційної справи 

ДонНУЕТ. Федір Юхимович працює в Донецькому 

національному університеті економіки і торгівлі з 1995 

року на посаді професора кафедри маркетингу та ко-

мерційної справи. Він активно займається науковою 

діяльністю за напрямом «Управління, планування, ор-

ганізація виробництва і державне регулювання проми-

словістю і її галузями». Він викладає ряд економічних 

дисциплін. 

Поклонський Федір Юхимович — відомий і авто-

ритетний вчений у галузі економіки, виробництва і то-

ргівлі, його пропозиції, як правило, реалізуються в 

практичній діяльності виробничих та торговельних 

підприємств. Федір Юхимович проводить виховну ро-

боту серед студентів і аспірантів. За активну участь в 

спеціалізованій раді нагороджений низкою почесних 

грамот. 

Ювіляр має заслужений авторитет серед науков-

ців, студентів, викладачів і співробітників, сумлінно 

ставиться до роботи, прекрасний педагог. 

За спиною літа, події, країни, учні, послідовники, — 

їх успіхи та проблеми, які він сприймає як свої. Можна 

зупинитися, є над чим подумати. Справді, зроблено не-

мало. Хотілось би більше…  

Як завжди, Федір Юхимович і сьогодні має до-

статньо творчих сил, енергії та наснаги для здійснення 

задумів і планів, що постають перед українською осві-

тою та наукою на благо народу. Наукова громад- 

ськість, колеги, друзі, учні щиро вітають Федора Юхи-

мовича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я та 

творчої наснаги і невичерпної енергії для нових нау-

кових звершень. 

 
Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу 
«Вісник економічної науки України» 
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АНОТАЦІЇ 

 
Антонюк В. П. Сучасні трансформації в сфері вищої 

і професійної освіти як реакція на потреби ринку 
праці. — С. 3. 

У статті на основі статистичних даних досліджено 
проблеми підготовки кадрів у системі вищої та профе-
сійно-технічної освіти, виявлено низку проблем: зни-

ження обсягу підготовки фахівців, деформація струк-
тури підготовки та недостатня її відповідність потре-

бам ринку праці, погіршення якості підготовки. Сис-
тематизовано здобутки трансформації у сфері профе-
сійної підготовки, започатковані в останні роки Міно-

світи. Визначено напрями подальшого удосконалення 
освітньої діяльності для забезпечення сталих прогре-
сивних змін у сфері підготовки висококваліфікованих 

кадрів.  
Ключові слова: вища освіта, професійна освіта, 

трансформація системи освіти, підготовка кадрів, ри-

нок праці, висококваліфіковані фахівці. 
 

Борейко В. І. Вплив дефіциту пенсійного фонду на 
економічний розвиток України. — С. 8. 

У статті розкрито, що бюджетні фінансові ре- 
сурси відіграють важливу роль у забезпеченні еконо-

мічного розвитку країни та підвищенні її обороно- 
здатності. Показано, що постійне зростання відраху-
вань з державного бюджету Пенсійному фонду Укра-

їни на покриття його дефіциту негативно впливає на 
розвиток національної економіки. Визначено, що де-
фіцит Пенсійного фонду України зумовлений викори-

станням застарілої солідарної системи пенсійного за-
безпечення, тоді як економічно розвинуті країни світу 
успішно використовують накопичувальну систему. 

Обґрунтовано, що накопичувальна система дозволяє 
ефективно використовувати накопичені в пенсійному 

фонді кошти для підтримки бізнесу. Запропоновано, 
без посилання на несприятливу соціально-економічну 
ситуацію, розпочати впроваджувати в Україні накопи-

чувальну систему пенсійного забезпечення. 
Ключові слова: державний бюджет, Пенсійний 

фонд, дефіцит, солідарна система, накопичувальна си-

стема, підтримка бізнесу.  
 

Брюховецька Н. Ю., Булєєв І. П. Ресурси і меха- 
нізми інвестиційно-інноваційного розвитку промислових 
підприємств України. — С. 11. 

На основі аналізу теорії та практики функціону-
вання економіки України, її промисловості та підпри-
ємств у сучасних умовах обґрунтовано концепцію ак-

тивізації інвестиційної діяльності підприємств, реалі-
зації моделей та механізмів забезпечення ефективності 

інвестиційно-інноваційної діяльності промислових 
підприємств реального сектору економіки в умовах 
падаючих ринків. 

Виявлено та проаналізовано деякі тенденції роз-
витку економіки України у роки незалежності. Дове-
дено, що показник ВВП не повною мірою відображає 

реальні результати економічної діяльності, характери-
зує тренди економіки, рівень її комерційної активно-
сті. 

Досліджено теоретичне підґрунтя розвитку еко-
номіки України. Підкреслено помилковість застосу-

вання орієнтирів, заданих Вашингтонським консен-
сусом: приватизації, дерегуляції та лібералізації з од-

ночасним демонтажем усіх попередніх інститутів дер-
жавного управління.  

Визначено, що перехід до стану стабілізації та ін-

вестиційно-інноваційного розвитку може відбутись 
при зміні підходів  до ґрунтовних положень економіч-
ної теорії та використання сучасних механізмів і мо-

делей їх реалізації на макро- та мікрорівнях. Доведено 
доцільність орієнтації на внутрішні ресурси розвитку, 
на внутрішній ринок при направленні коштів інозем-

них інвесторів в реальний сектор економіки. 
Доведено доцільність використання в методології 

управління та інноваційно-інвестиційного розвитку 
економіки країни та підприємств тріалектики та кон-
цепції трьох сил розвитку, доцільність визнання бази-

сом суспільства та економіки духовності, моральних 
цінностей людини, працівника, управлінця. 

Інвестиції представлено як домінанту стабільно-

сті та розвитку економіки. Розроблено моделі та меха-
нізми інвестування розвитку підприємств реального 
сектору економіки. Рекомендовано доцільність від-

мови від виробничо-грошової моделі інвестування та 
перехід до кредитно-емісійної моделі з використанням 

фіатних грошей. Розроблено алгоритм формування та 
реалізації інвестиційної політики країни та підпри-
ємств. 

Ключові слова: інвестиційно-інноваційна діяль-
ність, механізми розвитку підприємств, ресурси інвес-
тиційного розвитку підприємств, інвестиційна полі-

тика підприємств, виробничо-грошова модель інвесту-
вання, кредитно-емісійна модель інвестування, фіатні 
гроші, тріалектика та концепція трьох сил в методоло-

гії розвитку підприємств. 
 

Гітіс Т. П., Романенко Є. В., Однораленко Т. О. 
Визначення та дослідження об’єктивних обмежень реа-
лізації стратегії сталого розвитку України в економіч-
ному аспекті. — С. 26. 

У статті проведено дослідження об’єктивних об-
межень реалізації стратегії сталого розвитку України в 

економічному аспекті. Визначено основні чинники, 
що стримують процес реалізації стратегії сталого роз-
витку: високий рівень зношеності основних виробни-

чих засобів підприємств, значна енергоємність і ни-
зька енергоефективність економіки, залежність від ім-
порту паливно-енергетичних ресурсів, відсутність 

сприятливих умов ведення бізнесу та розвитку малого 
підприємництва, демографічні проблеми, відставання 
від провідних країн світу за рівнем доходу населення.  

Для подолання вище визначених обмежень та забезпе-
чення збалансованого економічного зростання доціль-

ним є вирішення наступних завдань: технічне пере-
оснащення виробництва; розвиток високотехнологіч-
них виробництв, збільшення реалізації інноваційної 

продукції та експорту продукції високого ступеня пе-
реробки; стимулювання винахідницької активності; 
впровадження енерго- і ресурсоощадливих технологій; 
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формування сприятливого бізнесу-клімату, підтриму-

вання розвитку малого підприємництва; підвищення 
тривалості життя; збільшення реальних доходів насе- 

лення шляхом державного регулювання заробітної 
плати та пенсійного забезпечення. 

Ключові слова: стратегія, сталий розвиток, внут-

рішній валовий продукт, основні засоби, енергоєм-
ність, малий бізнес, зайнятість, заробітна плата. 

 

Гриценко С. І. Моделювання системи цінностей 
еколанцюга постачань як домінанта транспортно-логі-
стичних кластерів. — С. 31. 

Метою статті є поглиблення теоретико-методоло-
гічних засад дослідження взаємозв'язку системи цін-

ностей еколанцюга постачань як домінанти транспор-
тно-логістичних кластерів. Розглянуто моделювання 
впливу ланцюжка цінності підприємств на стан  

довкілля у географічному масштабі — транспортно-ло-
гістичних кластерів. Система цінностей розглядається 

як комплекс взаємозв'язаних ланцюжків цінності по- 
стачальників, для забезпечення виробництва; лан- 
цюжків цінності компанії; ланцюжків цінності каналів 

збуту; ланцюжків цінності покупців. Математична  
формалізація елементів еколанцюгів постачань дозво-
ляє системно, обґрунтовано досліджувати поведінку 

наявної системи, розкриває закономірності її перебігу 
в межах транспортно-логістичних кластерів. 

Ключові слова: система цінностей, екологістика, 

моделювання, транспортно-логістичні кластери, до-
вкілля, типи орієнтації діяльності. 

 

Дубницький В. І., Науменко Н. Ю. Методологічне 
забезпечення формування інформаційної безпеки в сфері 
економічної безпеки регіону. — С. 35. 

Стаття присвячена дослідженню методологічного 
забезпечення процесів формування інформаційної 

безпеки в сфері забезпечення економічної безпеки ре-
гіональної соціально-економічної системи. Відмічено 

актуальність та необхідність на методологічному рівні 
формування ефективних механізмів та методів моде-
лювання різних аспектів інформаційної безпеки на  

рівні регіону. Проаналізовано наукові інтереси вітчиз-
няних та закордонних вчених до проблеми інформа-
ційної безпеки на макро-, мезо- та мікрорівнях у сфері 

забезпечення економічної безпеки. Розкрито сутність 
поняття економічної безпеки, а також поняття інфор-

маційної безпеки з позиції забезпечення економічної 
безпеки регіонів та суб’єктів господарювання регіона-
льної соціально-економічної системи. Інформаційна 

складова є невід’ємною частиною життєдіяльності в 
усіх сферах. Отже, необхідно сформувати нові підходи 
до розуміння інформації та дослідження феномену ін-

формації як економічного ресурсу інтересів регіональ-
ного промислового та інфраструктурного комплексів. 
Прикладними напрямками досліджень у сфері інфор-

маційної безпеки є протидія фінансовим кризам та не-
стабільності засобів масової інформацій, оцінка варто-

сті впровадження засобів інформаційної безпеки, за-
дачі оцінки ризиків та загроз інформаційної безпеки. 
У роботі виділено базові ресурси та загрози, які засто-

совуються при розгляді та розв’язанні проблем інфор-
маційної безпеки в сфері економічної безпеки регіону. 
Сучасні перетворення в господарські системі України 

та її регіонів, становлення ринкових структур та роз-
виток підприємства призвели до динамічних змін в 

структурі та потоках інформації. Управління інформа-

ційними ресурсами в теперішній час стає важливим 
засобом забезпечення ефективної діяльності всіх 

суб’єктів та в цілому регіональної соціально-еконо- 
мічної системи. Отже, необхідно створення адекват-
ного методологічного забезпечення, коли інформація 

і знання трактуються як найважливіший ресурс і як 
елемент економічного потенціалу. На думку авторів, 
створення єдиного інформаційного простору регіона-

льної соціально-економічної системи є одним із пріо-
ритетних напрямів досліджень. Запропоновано три ба-
зові напрями розвитку організаційно-правового забез-

печення інформаційної безпеки регіону в межах його 
економічної безпеки. Проблематика забезпечення ін-

формаційної безпеки на рівні регіональної соціально-
економічної системи повинна мати продовження в до-
слідження щодо методик оцінки ризиків та загроз у 

сфері економічної безпеки. 
Ключові слова: інформація ,інформаційна без-

пека, економічна безпека регіону, інформаційна сис-

тема, регіональна соціально-економічна система. 
 

Жуков С. А., Дюгованець О. М., Балко О. Ю. 
Мале підприємництво в Україні: роль, стан і перспек-
тиви розвитку в період соціально-економічних потря-
сінь. — С. 40. 

Визначено роль малих і середніх підприємств, до-
сліджено стан і тенденцій їх розвитку в Україні. Окре-
слено коло загальних і фінансових проблем, які зава-

жають розвиватися малому підприємництву в період 
кризових явищ і соціально-економічних потрясінь. 

Запропоновано методи державного регулювання та 
стимулювання розвитку малих підприємств в Україні. 
Проаналізовано досвід політики ЄС щодо малих і се-

редніх підприємств, основою якої є Закон про малий 
бізнес, основні постулати якого потрібно використати 
в українських реаліях для розвитку малого підприєм-

ництва, потенціал якого є безсумнівним.   
Ключові слова: мале підприємництво, розвиток 

малих і середніх підприємств, методи державного ре-

гулювання та стимулювання. 
 

Задорожна О. Г. Ціннісне управління як формат по-
рятунку від суїцидного інтелектуалізму. — С. 169.  

В кризово-апокаліптичній дійсності провідну 
роль відіграє інвалідний інтелект, що по суті ігнорує 

духовно-ціннісні й соціальні засади розвитку людини 
і суспільства. В невпинному техноснім устремлінні ін-
валідний інтелект починає перетворюватися у суїцид-

ний інтелект, який породжує процес розлюднення. 
Вимога постнекласичної людиномірної  науки сфор-
мувати нову наукову картину реальності викликає не-
обхідність розмишляти у форматі імперативів людяної 
життєдіяльності. Вона можлива лише на основі цін- 
нісної раціональності, котра сприяє збереженню і від-

творенню людини. Триалектичний метод світоосяг-
нення відкриває нову можливість створення системи 

антикризивого управління національним розвитком 
через розробку стратегії духовно-ноосферо-сталого  
господарського розвитку. Управління такою страте-

гією можливо на основі розробки і реалізації трьох 
проблемно-цільових блоків управління національним 
антикризовим господарством: духовно-моральнісний  

і етико-моральний блок; біо-генетично-оздоровчий 
блок; соціо-партнерсько-коеволюційний блок. Для 
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боротьби з суїцидним інтелектом є лише одно лікарс-

тво — духовність. НБІКС-конвергенція, сама по собі 
зорієнтована на бездушну й бездуховну функціональ-

ність, але продумувана в життє- і людинорятівному ра-
курсі, обов’язково повинна включати духовну засаду-
розгортання благо-рятівельної життєдіяльності осо- 

бистості. Тим самим, входячи у людяний вимір дійс-
ності, в назві необхідно зафіксувати визначальний мо-
мент духовності та у смисловому полі говорити про 

НБІКС-конвергенцію. Такий новий методологічний 
формат відкриває більш глибинні смислоосяжні рівні 
антикризової науки управління. 

Ключові слова: інвалідний інтелект, суїцидний 
інтелект, управління, постнекласична людиномірна  

наука, духовність, духовно-ноосферо-сталий госпо-
дарський розвиток, ДНБІКС-конвергенція. 

 

Кондратенко О. О., Першень Н. А. Формування 
конкурентних переваг аграрних підприємств в сучасних 
умовах господарювання. — С. 44. 

Досліджено теоретичні аспекти конкурентних пе-
реваг аграрних підприємств України в сучасних умо-

вах. Проаналізовано динаміку виробництва основних 
видів сільськогосподарської продукції за 2010-2016 ро-
ки. Визначено перелік факторів, які впливають на  

функціонування підприємств аграрного сектору. За-
пропоновано для досягнення конкурентних переваг 
середнього та малого бізнесу в сільському господарстві 

здійснити: проведення державою справедливої ефек-
тивної аграрної політики, з врахуванням зарубіжного 

досвіду; горизонтальну інтеграцію з такими ж підпри-
ємствами та особистими селянськими підсобними  
господарствами з метою створення переробних та збу-

тових кооперативів, що знизить рівень монополістич-
ного впливу великих підприємств та надасть можли-
вість підвищити рівень диференціації продукції, як од-

ного із джерел забезпечення конкурентних переваг; 
використовувати новітні технології, що забезпечить 
досягнення конкурентних переваг за рахунок підви-

щення ефективності використання наявних ресурсів. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, аграр-

ний сектор, сільське господарство, конкурентні пере-
ваги, сільськогосподарська продукція, експортний по-
тенціал. 

 

Кучер А. В. Оцінка й кластерний аналіз сталої кон-
курентоспроможності аграрних підприємств. — С. 49. 

У статті вперше здійснено оцінку й кластерний 

аналіз сталої конкурентоспроможності аграрних під- 
приємств України. Апробація авторської методології 
оцінювання дала змогу виявити істотну диференціацію 

в досягнутому рівні сталої конкурентоспроможності 
аграрних підприємств на сучасному етапі й проаналі-
зувати базові причини, що формують ці відмінності на 

основних сегментах аграрного ринку. Результати  
кластерного аналізу можуть бути застосовані для  

кластерної організації конкурентоспроможного ви- 
робництва й обґрунтування зональної й регіональної 
спеціалізації та його концентрації. Практичне застосу-

вання результатів дослідження сприятиме ухваленню 
обґрунтованих рішень на різних рівнях управління. 

Ключові слова: стала конкурентоспроможність, 

оцінювання, кластерний аналіз, аграрне підприємство. 
 

Латишева О. В, Підгора Є. О., Бохонок Л. М. 
Сутність та процедура планування та моделювання  
бізнес-процесів системи кадрової безпеки в умовах віт-
чизняних підприємств. — С. 60. 

У статті розглянуто сутність кадрової безпеки під-
приємства та процедура її формування й планування 
на підставі результатів проектування та моделювання 

бізнес-процесів організації. Розглянуто особливості  
бізнес-процесів управління персоналом для забезпе-
чення кадрової безпеки підприємства. Визначено спе-

цифіку моделювання бізнес-процесів управління пер-
соналом з використанням сучасного програмного за-

безпечення автоматизації бізнес-процесів компанії 
«Bizagi». Доведено, що для визначення недоліків у  
функціонуванні бізнес-процесів управління персона-

лом пропонується використовувати бізнес-модель 
платформи «Bizagi», яка наочно демонструє бізнес-
процеси, що протікають в організації, та дозволяє ви-

конувати їх аналіз і приймати рішення про їх оптимі-
зацію. Результат проведеного аналізу й моделювання 
бізнес-процесів управління персоналом для забезпе-

чення кадрової безпеки підприємства дозволив запро-
понувати напрями їх удосконалення. 

Ключові слова: кадрова безпека, управління пер-
соналом, забезпечення кадрової безпеки, бізнес-про-
цес, бізнес-проектування, бізнес-моделювання, плат-

форма «Bizagi». 
 

Макогон Ю. В. Внутрішній ринок металургії Укра-
їни та концентрація підприємств цієї галузі. — С. 68. 

Стаття присвячена проблемі розвитку внутріш-
нього ринку металопродукції України на відміну тра-
диційної уваги фахівців до світових ринків і присутно-

сті на них підприємств металургії України та впливу 
на виробництво, як правило лише зовнішніх факторів. 
Автор намагається дослідити різні аспекти форму-

вання внутрішнього ринку металевої продукції і вплив 
їх безпосередньо на підприємства металургійної галузі. 

При цьому, розглянуто у розрізі підприємств чинники 
впливу не тільки економічних факторів, а і політич-
них. Розглянуто ступень концентрації підприємств га-

лузі і залежність їх конкурентоспроможності та рівень 
співпраці і кооперації. 

Ключові слова: металургія, металургійні підпри-

ємства, внутрішній ринок, металопродукція, металур-
гійна галузь, металургійний комплекс, виробники ме-

талопродукції. 
 

Мішура В. Б., Касьянюк С. В., Петренко Ю. О. 
Напрями підвищення ефективності використання тру-
дових ресурсів підприємства. — С. 76. 

У статті розкрита сутність управління трудовими 

ресурсами підприємства. Освітлено аспекти управ-
ління трудовими ресурсами підприємства у сучасних 

умовах. Визначено проблеми управління трудовими 
ресурсами, які сформувались на вітчизняних підпри-
ємствах. Запропоновано заходи щодо підвищення 

ефективності управління трудовими ресурсами під- 
приємства. Проведене дослідження дозволяє вдоско-
налити організацію роботи з трудовими ресурсами під-

приємства, що буде впливати на поліпшення техніко-
економічних показників його діяльності.  

Ключові слова: трудові ресурси, персонал, управ-
ління трудовими ресурсами, кадрова політика, трудові 
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відносини, самоорганізація праці, саморозвиток пер-

соналу. 
 

Осадча Н. В., Ляшенко В. І., Галясовська О. В., 
Дзюба С. В. Особливості експорту агропромислової про-
дукції в Україні та Придніпровському регіоні. — С. 82. 

У статті проаналізовано проблеми та перспективи 
розвитку експорту агропромислової продукції. В Ук-

раїні спостерігається тенденція збільшення експорту 
даного виду продукції до країн ЄС, Африки та Азії, 

зокрема експорту м’яса птиці. Однак в імпорті спо- 
стерігаються позиції переробленого нашого експорту. 
Виникає необхідність збільшення експорту переробле-

ної сировини. 
Ключові слова: експортний потенціал, експорт, 

імпорт, агропромисловий комплекс, ЄС, сировина, 

м’ясо птиці. 
 

Перебийніс В. І., Рогоза М. Є., Косарева Т. В., 
Перебийніс Ю. В. Матеріально-технічне забезпечення 
агропродовольчого комплексу в контексті модернізації 
промисловості. — С. 92. 

Установлено, що ефективність агропродоволь-
чого комплексу залежить від рівня його матеріально-

технічного забезпечення, який визначається станом 
промисловості, що виробляє засоби виробництва. В 
останні роки спостерігається зростання імпорту і про-

дажу сільськогосподарської техніки. Наведено порів-
няльну оцінку окремих видів техніки вітчизняного та  

іноземного виробництва. Розглянуто перспективи роз-
витку тракторного, сільськогосподарського та автомо- 
більного машинобудування України у контексті його мо-

дернізації. Акцентовано увагу на концепції нової індус-
тріальної політики (неоіндустріалізації). 

Ключові слова: агропродовольчий комплекс, ма-

теріально-технічне забезпечення, промисловість, мо-
дернізація. 

 

Петрушенко М. М. Екологічна конфліктність у 
сфері поводження з відходами: питання управління та 
оподаткування. — С. 101. 

Узагальнено та висвітлено в теоретико-методоло-
гічному контексті підходи щодо управління в сфері 

природокористування та охорони навколишнього 
природного середовища, зокрема, поводження з відхо-

дами з урахуванням чинника екологічної конфліктно-
сті. Окрему увагу приділено теоретичному обґрунту-
ванню недієвості та демотиваційного впливу штучно 

занижених ставок екологічних податків. 
Ключові слова: екологічна конфліктність, від-

ходи, податок Пігу, управління, збитки. 

 

Попко О. В. Маркетингове дослідження світового 
ринку молочної продукції та місця України в ньому. —  
С. 106. 

Продовольство є одним із ключових за важливі-

стю ресурсом для виживання людини після води та 
повітря. Країни постають перед необхідністю вирі-
шення питань із забезпечення продовольством насе-

лення Землі. Це, своєю чергою, створює привабливу 
перспективу для експортерів продовольства, у томі  
числі вітчизняних. Метою статті є дослідження стану 
та тенденцій розвитку світового ринку молочної про-
дукції, а також визначення місця України в ньому. 

Проведено маркетингове дослідження світових екс- 

портерів та імпортерів молочної продукції, аналіз  

рівня споживання молочної продукції на душу насе-
лення, динаміки середньосвітових цін на базові мо- 

лочні продукти. Встановлено місце України на світо-
вому ринку молочної продукції, окреслено перспек-
тиви розвитку галузі в частині нарощення обсягів ви-

робництва молочної продукції, пошуку виходу на між-
народні ринки збуту, включаючи країни ЄС, Близь-
кого Сходу, Азії та Африки. 

Ключові слова: оператори ринку, продовольство, 
ФАО, молочний сектор, ринкі молочної продукції,  
експорт, імпорт. 

 

Саблук П. Т. Завдання спеціалістів з обліку в за-
безпеченні аграрних перетворень. — С. 113. 

Виконання нових функцій і завдань кожної із си-

стем обліку, економічного аналізу та аудиту можливе 
при умові створення розгалуженої мережі підготовки 

на основі нових стандартів кваліфікованих кадрів, за-
безпечення спеціалістами цих професій всіх ділянок 
господарської діяльності, оволодіння ними основами 

ринкової економіки та сучасними системами обліку та 
аудиту, комп’ютерною технікою. 

Ключові слова: облік, аудит, аграрний сектор, 

економіка, наука, освіта. 
 

Савельєв Є. В., Куриляк В. Є., Лизун М. В., Лі-
щинський І. О. Концепція «Вишеградська четвірка +  
Україна»: реальність і перспективи. — С. 115. 

У статті відмічається посилення ролі Вишеград-
ської четвірки в геополітичному і геоекономічному 

просторі навіть після досягнення її основної мети, яка 
полягала в інтеграції країн-членів об’єднання до євро-
атлантичних структур. Поставлена проблема глибокої 

інтеграції України до угрупування Вишеградської чет-
вірки як проміжного етапу реалізації мети щодо євро-

пейської і євроатлантичної інтеграції. Дослідження 
здійснюється з ув’язкою з політикою ЄС розширення 
на схід. Визначено передумови розвитку інтеграційних 

процесів країн Вишеградської четвірки і України. 
Встановлено, що в Україні є тенденція до зростання 
зовнішньої торгівлі з країнами Вишеградської четві-

рки.  
Логіка дослідження будується на спадковості 

форм розвитку інтеграційних процесів: традиційної, 

асоціативної і союзної. Економічна інтеграція України 
в Європейський Союз при посередництві Вишеград-

ської четвірки розглядається як формат співробітни- 
цтва якірного типу. Запропоновано основні напрямки 
формування дорожньої карти вступу України в ЄС. 

Визначені стратегічні рамкові умови трансформації ін-
теграційних процесів за моделлю «V4+Україна» у мо-
дель Вишеградської п’ятірки.  

Ключові слова: економічна інтеграція, Вишеград-
ська четвірка, Вишеградська п’ятірка, зовнішня тор- 

гівля, Європейський союз, національна безпека, ін- 
вестиції, економічні реформи. 

 

Сидорчук О. Г. Інноваційні підходи до науково-ме-
тодичного забезпечення оцінки соціальної безпеки в сис-
темі державного регулювання. — С. 122. 

З метою наукового обґрунтування управлінських 
рішень в системі державного регулювання соціальної 

безпеки на основі розробленої методики виконано 
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аналіз впливу окремих складових (матеріальний доб-

робут, демографічна складова, зайнятість і соціально-
трудові відносини, безпека здоров'я і життя, соціаль-

ний захист, соціальне виключення і девіантна пове- 
дінка, соціальне самопочуття в суспільстві) на від- 
носну зміну інтегральної оцінки. Систематизовано 

чинники стримування і резерви зростання соціальної 
безпеки, можливості мобілізації резервів. 

Ключові слова: соціальна безпека, інтегральний 

показник рівня соціальної безпеки, чинники гальму-
вання, резерви зростання, мобілізація резервів.  

 

Сохнич А. Я., Якимчук А. Ю., Казаченко Л. М. 
Управління земельними ресурсами: оцінювання кредито-
спроможності інноваційних проектів. —С. 128. 

Розглядаються питання розвитку методологічних 
і науково-практичних підходів щодо інвестиційного 

проекту на засадах нечіткого моделювання. 
Економічний і соціальний розвиток вимагає по-

шуку нових форм управління підприємствами, галу-
зями, територіями. В цьому контексті важливою є ін-
вестиційна привабливість регіону. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна приваб-
ливість, землекористування, управління земельними 
ресурсами. 

 

Ткаченко Н. М. Мінімальна заробітна плата, зміни 
та їх вплив на заробітну плату та розмір статутного 
капіталу, на рівень життя. — С. 132. 

Постановка проблеми. В Україні зміни розмірів 

встановленої мінімальної заробітної плати відбува-
ються щорічно, а в багатьох випадках і декілька разів 
на рік. Їх темпи є результатом рішень уряду, зокрема 

підвищення розміру мінімальної заробітної плати 
вдвічі в 2017 р. Однак, складені тенденції змін держа-
вних соціальних гарантій, зокрема в оплаті праці, на 

сьогодні не забезпечують гідний рівень життя насе-
лення, про що свідчить останнє місце в Європі в рей-

тингу за цим показником. Тому дослідження рівня та 
динаміки змін мінімальної заробітної плати є важли-
вою складовою механізму регулювання її впливу на 

покращення добробуту. 

Аналіз дослідження полягає у вивченні категорії 
мінімальної зарплати, її складових, змін її розміру від-

повідно до Законів України, динаміки прожиткового 
мінімуму в Україні, впливу розміру мінімальної заро-
бітної плати на статутний капітал діючих та новоство-

рених підприємств, розміру статутного капіталу на мо-
мент реєстрації банку, мінімального розміру статут-
ного капіталу господарських підприємств різних форм 

власності. 

Метою дослідження є виявлення особливостей у 
змінах при встановленні розмірів мінімальної заробіт-

ної плати та їх вплив на суміжні економічні показ-
ники. 

Ключові слова: мінімальна заробітна плата, про-
житковий мінімум, Статутний капітал, еквівалентна 
сума, заробітна плата, закони України. 

 

Топалова І. А. Комплексна оцінка інноваційної при-
вабливості галузі промисловості в регіоні: методичний 
аспект. — С. 137. 

Проблема. В сучасних умовах господарювання пе-

рехід до побудови інноваційної моделі регіонального 

розвитку є пріоритетним, оскільки саме інновації — це 

джерело соціально-економічного розвитку. Дана мо-
дель розвитку дозволяє утримати стійкість економіки 

регіонів, незважаючи на усі зовнішні чинники, а саме: 
санкції, геополітичну ситуацію, зміну кон’юнктури 
світових ринків товарів, сировини, послуг, тощо. 

Мета статті — формалізація методичних підходів 
щодо комплексної оцінки інноваційної привабливості 
галузей промисловості в регіоні за допомогою інтегра-

льних індикаторів. 

Результати. У статті визначено необхідність пода-
льшого регіонального інноваційного розвитку та вияв-

лено їх «слабкі місця». Наведено поняття «інноваційна 
привабливість галузі промисловості» як узагальнюючої 
характеристики певної галузі промисловості з погляду 

перспективи її розвитку, прибутковості вкладених  
коштів та рівня фінансових ризиків. Обґрунтовано до-
цільність використання комплексного підходу до  

оцінки інноваційної привабливості галузей промисло-
вості, сформовано інформаційну базу щодо визна-

чення рівня даного показника, наведено покроковий 
алгоритм розрахунку інтегральної оцінки інноваційної 
привабливості галузі промисловості регіону. Наведено 

результати апробації даної методики на прикладі Оде-
ського регіону. 

Висновки. Одним з інструментів підтримки інно-

ваційного регіонального розвитку запропоновано ви-
користання методики комплексної статистичної оцін-
ки інноваційної привабливості галузей промисловості 

регіону, яка має відмінні характеристики: відповідає 
сутності визначення інноваційної привабливості пев-

ної галузі промисловості, припускає кількісну оцінку; 
заснована на двоблоковій системі показників (специ-
фічних і неспецифічних) та використовує інформацію 

не тільки статистичних органів Державної служби ста-
тистики України, але й інформацію з програмних до-
кументів, що дає змогу розрахувати інтегральний по-

казник кожної галузі промисловості; базується на ін-
дексному методі розрахунку; має доступний алгоритм 
моделі розрахунку.  

У результаті даних розрахунків бачимо, що най-
більш інноваційно привабливими серед підгалузей пе-

реробної промисловості регіону є: виробництво харчо-
вих продуктів, напоїв та тютюнових виробів, хімічних 
речовин і хімічної продукції. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, іннова-
ційна привабливість, галузі переробної промисловості, 
регіон, метод інтегральної оцінки. 

 

Трифонова О. В., Трушкіна Н. В. Стан, проблеми 
та тенденції розвитку транспортної логістики в Укра-
їні. — С. 143. 

Статтю присвячено аналізу динаміки вантажо- 
обігу та обсягів вантажних перевезень в Україні як ос-

новних показників, що характеризують роботу транс-
портно-логістичних підприємств. Досліджено струк-
туру послуг з вантажних перевезень за видами транс-

порту та структурні зрушення, а також виявлено про-
блеми у функціонуванні відповідних видів транспорту, 
що зумовили ці зрушення. На основі регресійних мо-

делей, зокрема з фіктивними змінними, встановлено 
негативні тенденції розвитку транспортно-логістичної 

сфери та виявлено чинники, що зумовили їх форму-
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вання. Обґрунтовано, що основними напрямами роз-

в’язання проблем функціонування та розвитку націо-
нальної транспортної логістики є оновлення технічної 

бази транспортних підприємств відповідно до сучас-
них стандартів та удосконалення логістичної інфра-
структури задля подальшої інтеграції у міжнародну 

транспортно-логістичну систему.  
Ключові слова: транспортна логістика, вантажні 

перевезення, транспортна інфраструктура, динаміка, 

тенденція, вантажообіг. 
 

Уніят А. В. Інклюзивність як ключовий пріоритет 
економічного зростання в стратегії «Європа — 2020». — 
С. 150. 

У статті  досліджено інклюзивні концепції роз- 
витку економіки як ключовий пріоритет економічного 
зростання в стратегії «Європа — 2020». Проаналізовано 

базові стратегічні цілі в стратегії «Європа — 2020», зо-
крема такі, як розумне зростання, сталий розвиток, ін-

клюзивний розвиток. 
Ключові слова: індекс інклюзивного розвитку,  

інклюзивна економіка, Всесвітній економічний фо-

рум, «Європа 2020». 
 

Харазішвілі Ю. М. Стратегічні орієнтири рівня 
життя та рівня освіти як основа існування середнього 
класу в Україні. — С. 155. 

Проаналізовано умови існування середнього 
класу, до яких віднесено достатній рівень життя, ви-
сокий рівень освіти та незалежна громадянська пози-

ція і політична активність, за якими середнього класу 
в Україні практично не існує. Для дослідження вико-
ристовується сучасна концепція сталого розвитку з  

позицій безпеки, що являє собою управлінську кон- 
струкцію, яка містить загальне системне уявлення 
щодо шляхів переходу від поточного становища 

об’єкта управління до бажаного, та включає наступні 
етапи: визначення структури сталого розвитку, визна-

чення меж безпечного існування, ідентифікація рівня 
сталого розвитку, визначення дисбалансів сталого  
розвитку, обґрунтування стратегічних орієнтирів ста-

лого розвитку, визначення впливу загроз та розроб-
лення інституційних заходів. Запропоновано перелік 
індикаторів рівня життя та рівня освіти, визначено їх 

порогові значення та проведено ідентифікацію рівня 
життя та рівня освіти, що засвідчує їх критично низь-

кий рівень. З усього розмаїття індикаторів виділено 
три характерних типу розподілу: нормальний, лог- 
нормальний та експоненціальний, для яких виведено 

формули розрахунку вектору порогових значень через 
побудову функцій щільності ймовірності на розра- 
хунку статистичних характеристик: математичного 

очікування, середньоквадратичного відхилення та ко-
ефіцієнта асиметрії. Для інтегрального оцінювання за-
пропоновано використовувати мультиплікативну фор-

му інтегрального індексу, новий модифікований метод 
нормування та формалізований метод розрахунку ди-

намічних вагових коефіцієнтів через використання ме-
тоду «головних компонент» та методу «ковзної мат-
риці». Для наукового обґрунтування стратегічних сце-

наріїв розвитку рівня життя та рівня освіти застосову-
ється метод адаптивного регулювання з теорії управ-
ління. Розроблено стратегічні сценарії розвитку до 

2025 р. позицій безпеки для моніторингу наближеності 

поточних значень індикаторів до бажаних значень ста-

лого розвитку та оцінення ефективності заходів мак-
роекономічної політики. 

Ключові слова: середній клас, рівень життя, рі-
вень освіти, індикатори, порогові значення, інтеграль-
ний індекс, стратегічні сценарії.  

 

Шевченко Н. Ю., Замула В. В. Критичний аналіз 
алгоритмів визначення характеристик випадкових про-
цесів служби технічної підтримки Інтернет-провай-
дера. — С. 160. 

У статті здійснено аналіз методичних підходів до 

вдосконалення управління службою технічної під- 
тримки Інтернет-провайдера та підвищення ефектив-
ності діяльності працівників за рахунок розробки ін-

формаційної системи і застосування комплексу мате-
матичних методів для служби технічної підтримки Ін-
тернет-провайдера. Проаналізовано алгоритми визна-

чення характеристик випадкових процесів служби  
технічної підтримки Інтернет-провайдера. Проведено 
критичний аналіз алгоритмів визначення характерис-

тик випадкових процесів служби технічної підтримки 
Інтернет-провайдера. Представлена модель руху по-

току заявок в службі технічної підтримки Інтернет-
провайдера. Виконання клієнтських заявок здійсню-
ється за схемою багатоканальної системи масового об-

слуговування з чергою. Черга є спільною для всіх чо-
тирьох типів виконуваних операцій, тобто клієнти ста-
ють в чергу відповідно часу їх дзвінка і чекають, поки 

звільниться один із операторів. Крім зайнятості опе-
раторів, затримка виконання операції може також ви-

кликатися перевантаженістю каналів зв'язку.  
Ключові слова: Інтернет-провайдер, випадкові 

процеси, служба технічної підтримки, виконання опе-

рацій, математичні методи, мережа Інтернет. 
 

Шелеметьєва Т. В. Розвиток внутрішнього тури-
зму в Україні як об’єкта управління. — С. 164. 

У статті проаналізовано широкі можливості, пе-
реваги розвитку внутрішнього туризму в Україні та 
його вплив на національну економіку. Україна — кра-

їна, що знаходиться в центрі Європи має всі переду-
мови для належного розвитку економіки за рахунок 
туризму. Культура України багата своєю історичною 

спадщиною, а також природними чудесами. Переваги 
вигідного географічного положення України викорис-

товуються протягом тисячі років. Україна знаходиться 
в Центрально-Східній Європі на перехресті важливих 
транспортних шляхів між державами і континентами. 

Вона межує з багатьма країнами і має вихід до Чор-
ного і Азовського морів. Враховуючи надзвичайно ви-
сокий рівень наявності природних та соціально-еко-

номічних ресурсів України, є можливість і перспек-
тиви розвитку внутрішнього туризму як складника ту-
ристичної діяльності. Сучасна фінансова та політична 

криза в нашій державі, а також нестабільна ситуація 
на популярних іноземних курортах змушує вітчизня-

них туристів відмовлятися від подорожей за кордон та 
тим самим популяризувати внутрішні туристичні мар-
шрути та напрямки.  

Відзначено, які види туризму найбільш популярні 
в регіонах України за класифікаційною ознакою — за 
цілями подорожей та потребами туристів. Досліджено 

регіони України за пріоритетними видами туризму. 
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Пріоритетним видом туризму в Україні виступає куль-

турно-пізнавальний туризм, на другому місті — еколо-
гічний (зелений) туризм — його пропонують в 20 об-

ластях України, на третьому — лікувально-оздоровчий, 
релігійний, сільський та подієвий — вони є пріоритет-
ними у 18 областях. Потрібно відзначити, що сьогодні 

будуються багато планів задля розвитку виноробної га-
лузі, гастрономічного і винного туризму в Україні.   

Проаналізовано рівень розвитку внутрішнього ту-

ризму в Україні. Кількість внутрішніх туристів, обслу-
говуваних суб’єктами туристичної діяльності України, 
починаючи з 2007 року зменшується до 2012 року, у 

2017 році складає 477 тис. осіб. Причому кількість ту-
ристів, які виїжджають за кордон, навпаки збільшу-

ється (в 2017 році — 2290 тис. осіб). Частка внутріш-
нього туризму у кількості туристів, обслуговуваних 
суб’єктами туристичної діяльності з 2007 по 2010 рік  

зменшилась з 75,3 до 28,5%, а в 2017 році становила 
17%. 

Визначено сучасні проблеми розвитку внутріш-

нього туризму в Україні. до сучасних проблем роз- 
витку внутрішнього туризму в Україні можна віднести: 

відсутність інфраструктури; не дотримання міжнарод-
них стандартів надання послуг у сфері туризму; сезон-
ність туризму в Україні; необхідність вдосконалення 

якості та детінізації; відсутність великих мережевих го-
телів; погані дороги; відсутність автобусів; проблеми з 
залізничним транспортом; відсутність залізничного та 

авіасполученням Закарпаття з іншими регіонами кра-
їни; відсутність ефективного державного регулювання 
туристичної галузі; недостатність надання туристичної 

інформації; різкі стрибки цін на проживання під час 
заходів подієвого туризму; запровадження безвізового 

режиму з країнами ЄС. 
Ключові слова: внутрішній туризм, сучасний 

стан, проблеми, перспективи, види туризму, регіони. 
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Антонюк В. П. Современные трансформационные 

процессы в сфере высшего и профессионального образова-
ния как реакция на потребности рынка труда. — С. 3. 

В статье на базе статистических данных осу-
ществлено исследование проблем подготовки кадров в 
системе высшего и профессионального образования. 
Обнаружен ряд проблем: снижение объемов профес-
сионального обучения, деформация структуры подго-
товки кадров и отсутствие её соответствия потребно-
стям рынка труда, ухудшение качества подготовки. 
Обобщены достижения трансформационных процес-
сов в сфере подготовки кадров, которые в настоящее 
время осуществляются министерством образования. 
Были определены области дальнейшего совершен-
ствования образовательных процессов для обеспече-
ния устойчивых прогрессивных изменений в сфере 
подготовки высококвалифицированных кадров.   

Ключевые слова: высшее образование, професси-
ональное образование, трансформация системы обра-
зования, подготовка кадров, рынок труда, высококва-
лифицированные специалисты. 

 
Борейко В. И. Влияние дефицита пенсионного 

фонда на экономическое развитие Украины. — С. 8. 
В статье раскрыто, что бюджетные финансовые ре-

сурсы играют важную роль в обеспечении экономиче-
ского развития страны и повышении ее обороноспо-
собности. Показано, что постоянный рост отчислений из 
государственного бюджета Пенсионному фонду Укра-
ины для покрытия его дефицита негативно влияет на 
развитие экономики страны. Определено, что дефицит 
Пенсионного фонда Украины обусловлен использова-
нием устаревшей солидарной системы пенсионного 
обеспечения, тогда как экономически развитые 
страны мира успешно используют накопительную си-
стему. Обосновано, что накопительная система позво-
ляет эффективно использовать накопленные в пенси-
онном фонде средства для поддержки бизнеса. Пред-
ложено, без ссылки на неблагоприятную социально-
экономическую ситуацию, начать внедрять в Украине 
накопительную систему пенсионного обеспечения. 

Ключевые слова: государственный бюджет, Пен-
сионный фонд, дефицит, солидарная система, нако-
пительная система, поддержка бизнеса. 

 
Брюховецкая Н. Е., Булеев И. П. Ресурсы и меха-

низмы инвестиционно-инновационного развития про-
мышленных предприятий Украины. — С. 11. 

На основе анализа теории и практики функцио-
нирования экономики Украины, ее промышленности 
и предприятий в современных условиях обоснована 
концепция активизации инвестиционной деятельно-
сти предприятий, реализации моделей и механизмов 
обеспечения эффективности инвестиционно-иннова-
ционной деятельности промышленных предприятий 
реального сектора экономики в условиях падающих 
рынков.  

Выявлены и проанализированы некоторые тен-
денции развития экономики Украины в годы незави-
симости. Доказано, что показатель ВВП не в полной 
мере отображает реальные результаты экономической 
деятельности, характеризует тренды экономики, уро-
вень ее коммерческой активности.  

Исследованы теоретические основы развития 
экономики Украины. Подчеркнута ошибочность при-
менения ориентиров, заданных Вашингтонским кон-
сенсусом: приватизации, дерегуляции и либерализа-
ции с одновременным демонтажем всех предыдущих 
институтов государственного управления.  

Определенно, что переход к состоянию стабили-
зации и инвестиционно-инновационного развития 
может состояться при изменении подходов к фунда-
ментальным положениям экономической теории и ис-
пользованию современных механизмов и моделей их 
реализации на макро- и микроуровнях.  

Доказана целесообразность использования в ме-
тодологии управления и инновационно-инвестицион-
ного развития экономики страны и предприятий три-
алектики и концепции трех сил развития, целесооб-
разность признания базисом общества и экономики 
духовности, моральных ценностей человека, работ-
ника, управленца. 

Инвестиции представлены как доминанта ста-
бильности и развития экономики. Разработаны мо-
дели и механизмы инвестирования развития предпри-
ятий реального сектора экономики. Рекомендована 
целесообразность отказа от производственно-денеж-
ной модели инвестирования и переход к кредитно-
эмиссионной модели с использованием фиатных де-
нег. Разработан алгоритм формирования и реализации 
инвестиционной политики страны и предприятий. 

Ключевые слова: инвестиционно-инновационная 
деятельность, механизмы развития предприятий, ре-
сурсы инвестиционного развития предприятий, инве-
стиционная политика предприятий, производственно-
денежная модель инвестирования, кредитно-эмисси-
онная модель инвестирования, фиатные деньги, триа-
лектика и концепция трех сил в методологии развития 
предприятий. 

 
Гитис Т. П., Романенко Е. В., Однораленко Т. А. 

Определение и исследование объективных ограничений 
реализации стратегии устойчивого развития Украины в 
экономическом аспекте. — С. 26. 

В статье проведено исследование объективных 
ограничений реализации стратегии устойчивого раз-
вития Украины в экономическом аспекте. Опреде-
лены основные факторы, сдерживающие процесс реа-
лизации стратегии устойчивого развития: высокий 
уровень изношенности основных производственных 
средств предприятий; значительная энергоемкость и 
низкая энергоэффективность экономики, зависимость 
от импорта топливно-энергетических ресурсов; отсут-
ствие благоприятных условий ведения бизнеса и раз-
вития малого предпринимательства; демографические 
проблемы; отставание от ведущих стран мира по 
уровню дохода населения. Для преодоления выше-
определенных ограничений и обеспечения сбаланси-
рованного экономического роста целесообразным яв-
ляется решение следующих задач: техническое пере-
вооружение производства; развитие высокотехноло-
гичных производств, увеличения реализации иннова-
ционной продукции и экспорта продукции высокой 
степени переработки; стимулирование изобретатель-
ской активности; внедрение энерго- и ресурсосберега-
ющих технологий; формирование благоприятного 
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бизнес-климата, поддержка развития малого предпри-
нимательства; повышение продолжительности жизни; 
увеличение реальных доходов населения путем госу-
дарственного регулирования заработной платы и пен-
сионного обеспечения. 

Ключевые слова: стратегия, устойчивое развитие, 
внутренний валовой продукт, основные средства, 
энергоемкость, малый бизнес, занятость, заработная 
плата. 

 
Гриценко С. И. Моделирование системы ценностей 

экоцепи поставок как доминанта транспортно-логи-
стических кластеров. — С. 31. 

Целью статьи является углубление теоретико-ме-
тодологических принципов исследования взаимосвязи 
системы ценностей экоцепи поставок как доминанты 
транспортно-логистических кластеров. Рассмотрено 
моделирование влияния цепочки ценности предпри- 
ятий на состояние окружающей среды в географиче-
ском масштабе — транспортно-логистических класте-
ров. Система ценностей рассматривается как ком-
плекс взаимосвязанных цепочек ценности поставщи-
ков, для обеспечения производства; цепочек ценности 
компании; цепочек ценности каналов сбыта; цепочек 
ценности покупателей. Математическая формализа-
ция элементов экоцепей поставок позволяет си-
стемно, обоснованно исследовать поведение данной 
системы, раскрывает закономерности ее поведения в 
границах транспортно-логистических кластеров. 

Ключевые слова: система ценностей, экологи-
стика, моделирование, транспортно-логистические 
кластеры, окружающая среда, типы ориентации дея-
тельности. 

 
Дубницкий В. И., Науменко Н. Ю. Методологиче-

ское обеспечение формирования информационной без-
опасности в сфере экономической безопасности реги-
она. — С. 35. 

Статья посвящена исследованию методологи- 
ческого обеспечения процессов формирования ин-
формационной безопасности в сфере обеспечения 
экономической безопасности региональной соци-
ально-экономической системы. Отмечены актуаль-
ность и необходимость на методологическом уровне 
формирования эффективных механизмов и методов 
моделирования различных аспектов информационной 
безопасности на уровне региона. Проанализированы 
научные интересы отечественных и зарубежных уче-
ных к проблеме информационной безопасности на 
макро-, мезо - и микроуровнях в сфере обеспечения 
экономической безопасности. Раскрыта сущность по-
нятия экономической безопасности, а также понятие 
информационной безопасности с позиции обеспече-
ния экономической безопасности регионов и субъек-
тов хозяйствования региональной социально-эконо-
мической системы. Информационная составляющая 
является неотъемлемой частью жизнедеятельности во 
всех сферах. Следовательно, необходимо сформиро-
вать новые подходы к пониманию информации и ис-
следованию феномена информации как экономиче-
ского ресурса интересов регионального промышлен-
ного и инфраструктурного комплексов. Прикладными 
направлениями исследований в области информаци-
онной безопасности является противодействие фи-
нансовым кризисам и нестабильности средств массо-
вой информаций, оценка стоимости внедрения 

средств информационной безопасности, задачи 
оценки рисков и угроз информационной безопасно-
сти. В работе выделены базовые ресурсы и угрозы, ко-
торые применяются при рассмотрении и решении 
проблем информационной безопасности в сфере эко-
номической безопасности региона. Современные пре-
образования в хозяйственные системе Украины и ее 
регионов, становление рыночных структур и развитие 
предприятия привели к динамическим изменениям в 
структуре и потоках информации. Управление инфор-
мационными ресурсами в настоящее время становится 
важным средством обеспечения эффективной деятель-
ности всех субъектов и в целом региональной соци-
ально-экономической системы. Следовательно, необ-
ходимо создание адекватного методологического обес-
печения, когда информация и знания трактуются как 
важнейший ресурс и как элемент экономического по-
тенциала. По мнению авторов, создание единого ин-
формационного пространства региональной соци-
ально-экономической системы является одним из 
приоритетных направлений исследований. Предло-
жены три базовых направления развития организаци-
онно-правового обеспечения информационной без-
опасности региона в рамках его экономической без-
опасности. Проблематика обеспечения информацион-
ной безопасности на уровне региональной социально-
экономической системы должна иметь продолжение в 
исследовании методик оценки рисков и угроз в сфере 
экономической безопасности. 

Ключевые слова: информация, информационная 
безопасность, экономическая безопасность региона, 
информационная система, региональная социально-
экономическая система. 

 
Жуков С. А., Дюгованец Е. М., Балко А. Ю. Малое 

предпринимательство в Украине: роль, состояние и пер-
спективы развития в период социально-экономических 
потрясений. — С. 40. 

Определена роль малых и средних предприятий, 
исследованы состояние и тенденции их развития в 
Украине. Очерчен круг общих и финансовых проблем, 
которые мешают развиваться малому предпринима-
тельству в период кризисных явлений и социально-
экономических потрясений. Предложены методы го- 
сударственного регулирования и стимулирования раз-
вития малых предприятий в Украине. Проанализиро-
ван опыт политики ЕС в отношении малых и средних 
предприятий, основой которой является Закон о ма-
лом бизнесе, основные постулаты которого нужно ис-
пользовать в украинских реалиях для развития малого 
предпринимательства, потенциал которого является 
несомненным. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, 
развитие малых и средних предприятий, методы госу-
дарственного регулирования и стимулирования. 

 
Задорожная О. Г. Ценностное управление как фор-

мат спасения от суицидного интеллектуализма. —  
С. 169. 

В кризисно-апокалиптической действительности 
ведущую роль играет инвалидный интеллект, который 
по сути игнорирует духовно-ценностные и социаль-
ные основания развития человека и общества. В не- 
уемном техносном устремлении инвалидный ин-
теллект начинает превращаться в суицидный ин-
теллект, который рождает процесс расчеловечивания. 
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Требование постнеклассической человекомерной на-
уки сформировать новую научную картину реальности 
вызывает необходимость размышлять в формате импе-
ративов чело-вечной жизнедеятельности. Она возмо-
жна только на основе ценностной рациональности, 
способствующей сохранению и воспроизводству 
Чело-Века. Триалектический метод миропостижения 
открывает новую возможность создания системы ан-
тикризисного управления национальным развитием в 
формате разработки стратегии духовно-ноосферно-
устойчивого хозяйственного развития. Управление та-
кой стратегией возможно на основании разработки и 
реализации трех  проблемно-целевых блоков управле-
ния национальным антикризисным хозяйством: духо-
вно-нравственный и этико-моральный блок; био-ге-
нетически-оздоровительный блок; социо-партнерско-
коэволюционный блок. Для борьбы с суицидным ин-
теллектом есть только одно лекарственное средство — 
духовность. НБИКС-конвергенция, сама по себе ори-
ентированная на бездушную и бездуховную функцио-
нальность, осмысляемая в жизне- и человекоспасите-
льном ракурсе, обязательно должна включать духов-
ное основание-развертывание благостно-спаситель-
ной жизнедеятельности личности. Тем самым, входя в 
человечное измерение действительности, в названии 
необходимо зафиксировать определяющий момент ду-
ховности и в смысловом поле говорить о ДНБИКС-
конвергенции. Такой новый методологический фор-
мат открывает более глубинные смыслопостижитель-
ные уровни антикризисной науки управления. 

Ключевые слова: инвалидный интеллект, суици-
дный интеллект, управление, постнеклассическая че-
ловекомерная  наука, духовность, духовно-ноосферно-
устойчивое хозяйственное развитие, ДНБИКС-
конвергенция. 

 
Кондратенко О. А., Першень Н. А. Формирование 

конкурентных преимуществ аграрных предприятий в 
современных условиях хозяйствования. — С. 44. 

Исследованы теоретические аспекты конкурент-
ных преимуществ аграрных предприятий Украины в 
современных условиях. Проанализирована динамика 
производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции за 2010-2016 годы. Определен перечень  
факторов, которые влияют на функционирование 
предприятий аграрного сектора. Предложено для до- 
стижения конкурентных преимуществ среднего и ма-
лого бизнеса в сельском хозяйстве осуществить: про-
ведение государством справедливой эффективной аг-
рарной политики, с учетом зарубежного опыта; гори-
зонтальную интеграцию с такими же предприятиями 
и личными крестьянскими подсобными хозяйствами  
с целью создания перерабатывающих и сбытовых  
кооперативов, которые снизят уровень монополисти-
ческого влияния больших предприятий и предоставит 
возможность повысить уровень дифференциации про-
дукции, как одного из источников обеспечения кон-
курентных преимуществ; использовать новейшие тех-
нологии, что обеспечит достижение конкурентных 
преимуществ за счет повышения эффективности ис-
пользования имеющихся ресурсов. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, аграр-
ный сектор, сельское хозяйство, конкурентные преи-
мущества, сельскохозяйственная продукция, экспорт-
ный потенциал. 

 

Кучер А. В. Оценка и кластерный анализ устой-
чивой конкурентоспособности аграрных предприятий. — 
С. 49. 

В статье впервые осуществлена оценка и клас-
терный анализ устойчивой конкурентоспособности аг-
рарных предприятий Украины. Апробация авторской 
методологии оценки позволила выявить существен-
ную дифференциацию в достигнутом уровне устой-
чивой конкурентоспособности аграрных предприятий 
на современном этапе и проанализировать базовые 
причины, формирующие эти различия на основных 
сегментах аграрного рынка. Результаты кластерного 
анализа могут быть применены для кластерной орга-
низации конкурентоспособного производства и обос-
нование зональной и региональной специализации и 
его концентрации. Практическое применение резуль-
татов исследования будет способствовать принятию 
обоснованных решений на разных уровнях управле-
ния. 

Ключевые слова: устойчивая конкурентоспособ-
ность, оценка, кластерный анализ, аграрное предпри-
ятие. 

 
Латышева Е. В., Подгора Е. А., Бохонок Л. М.  

Сущность и процедура планирования и моделирование  
бизнес-процессов системы кадровой безопасности в усло-
виях отечественных предприятий. — С. 60. 

В статье рассмотрена сущность кадровой без- 
опасности предприятия и процедура ее формирования 
и планирования на основе результатов проектирова-
ния и моделирования бизнес-процессов организации. 
Рассмотрены особенности бизнес-процессов управле-
ния персоналом для обеспечения кадровой безопасно-
сти предприятия. Определена специфика моделирова-
ния бизнес-процессов управления персоналом с ис-
пользованием современного программного обеспече-
ния автоматизации бизнес-процессов компании 
«Bizagi». Доказано, что для определения недостатков в 
функционировании бизнес-процессов управления 
персоналом предлагается использовать бизнес-модель 
платформы «Bizagi», которая наглядно демонстрирует 
бизнес-процессы, протекающие в организации, и поз-
воляет выполнять их анализ и принимать решения об 
их оптимизации. Результат проведенного анализа и 
моделирования бизнес-процессов управления персо-
налом для обеспечения кадровой безопасности пред-
приятия позволил предложить направления их совер-
шенствования. 

Ключевые слова: кадровая безопасность, управ-
ление персоналом, обеспечение кадровой безопасно-
сти, бизнес-процесс, бизнес-проектирование, бизнес-
моделирование, платформа «Bizagi». 

 
Макогон Ю. В. Внутренний рынок металлургии 

Украины и концентрация предприятий этой отрасли. — 
С. 68. 

Статья посвящена проблеме развития внутрен-
него рынка металлопродукции Украины в отличие от 
традиционного внимания специалистов к мировым 
рынкам и присутствия на них предприятий металлур-
гии Украины и влияния на производство как правило 
лишь внешних факторов. Автор пытается исследовать 
различные аспекты формирования внутреннего рынка 
металлопродукции и влияния их непосредственно на 
предприятия металлургической отрасли. При этом 
рассмотрены в разрезе предприятий составляющие не 
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только экономических факторов, а и политических. 
Рассмотрен уровень концентрации предприятий от-
расли и зависимость их конкурентоспособности, уро-
вень сотрудничества и кооперации. 

Ключевые слова: металлургия, металлургические 
предприятия, внутренний рынок, металлопродукция, 
металлургическая отрасль, металлургический ком-
плекс, производители металлопродукции.  

 
Мишура В.Б., Касьянюк С. В., Петренко Ю. О. 

Направления повышения эффективности использования 
трудовых ресурсов предприятия. — С. 76. 

В статье раскрыта сущность управления тру-
довыми ресурсами предприятия. Освещены аспекты 
управления трудовыми ресурсами предприятия в 
современных условиях. Определены проблемы управ-
ления трудовыми ресурсами, которые сформирова-
лись на отечественных предприятиях. Предложены 
меры по повышению эффективности управления тру-
довыми ресурсами предприятия. Проведенное иссле-
дование позволяет усовершенствовать организацию 
работы с трудовыми ресурсами предприятия, что будет 
улучшать технико-экономические показатели его дея-
тельности. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, персонал, 
управление трудовыми ресурсами, кадровая политика, 
трудовые отношения, самоорганизация труда, самора-
звитие персонала. 

 
Осадчая Н. В., Ляшенко В. И., Галясовская О. В., 

Дзюба С. В. Особенности развития экспорта агропро-
мышленной продукции в Украине и Приднепровском ре-
гионе. — С. 82. 

В статье проанализированы проблемы и пер- 
спективы развития экспорта агропромышленной про-
дукции. В Украине существует тенденция увеличения 
экспорта данного вида продукции в страны ЕС, Аф-
рики и Азии, в частности мяса птицы. Однако в  
структурных позициях импорта наблюдается украин- 
ский экспорт. Возникает необходимость увеличения 
экспорта переработанного сырья. 

Ключевые слова: экспортный потенциал, экс-
порт, импорт, агропромышленный комплекс, сырье, 
мясо птицы. 

 
Перебийнос В. И., Рогоза Н. Е., Косарева Т. В., 

Перебийнос Ю. В. Материально-техническое обеспече-
ние агропродовольственного комплекса в контексте мо-
дернизации промышленности. — С. 92. 

Установлено, что эффективность агропродоволь-
ственного комплекса зависит от уровня его матери-
ально-технического обеспечения, которое определя-
ется состоянием промышленности, производящей 
средства производства. В последние годы наблюдается 
рост импорта и продаж сельскохозяйственной техни-
ки. Приведена сравнительная оценка отдельных видов 
техники отечественного и зарубежного производства.  
Рассмотрены перспективы развития тракторного, сель-
скохозяйственного и автомобильного машиностроения 
Украины в контексте его модернизации. Акцентировано 
внимание к концепции новой индустриальной поли-
тики (неоиндустриализации). 

Ключевые слова: агропродовольственный ком-
плекс, материально-техническое обеспечение, про-
мышленность, модернизация. 

 

Петрушенко Н. Н. Экологическая конфликтность 
в сфере обращения с отходами: вопросы управления и 
налогообложения. — С. 101. 

Обобщены и отражены в теоретико-методологи-
ческом контексте подходы к управлению в сфере при-
родопользования и охраны окружающей среды, в 
частности, обращения с отходами с учетом фактора 
экологической конфликтности. Особое внимание уде-
лено теоретическому обоснованию недейственности и 
демотивационного влияния искусственно заниженных 
ставок экологических налогов. 

Ключевые слова: экологическая конфликтность, 
отходы, налог Пигу, управление, ущерб. 

 
Попко Е. В. Маркетинговое исследование мирового 

рынка молочной продукции и места Украины в нем. —  
С. 106. 

Продовольствие является одним из ключевых по 
значимости ресурсом для выживания человека после 
воды и воздуха. Перед многими странами мира возни-
кает необходимость решения вопросов обеспечения 
продовольствием населения Земли. Это, в свою оче-
редь, создает привлекательную перспективу для экс-
портеров продовольствия, в томе числе отечествен-
ных. Целью статьи является исследование состояния 
и тенденций развития мирового рынка молочной про-
дукции, а также определение места Украины в нем. 
Проведено маркетинговое исследование мировых экс-
портеров и импортеров молочной продукции, анализ 
уровня потребления молочной продукции на душу 
населения, динамики среднемировых цен на базовые 
молочные продукты. Определено место Украины на 
мировом рынке молочной продукции, а также пер-
спективы развития отрасли, включая наращивание 
объемов производства молочной продукции, поиск 
выхода на международные рынки сбыта, включая 
страны ЕС, Ближнего Востока, Азии и Африки. 

Ключевые слова: операторы рынка, продоволь-
ствие, ФАО, молочный сектор, рынки молочной про-
дукции, экспорт, импорт. 

 
Саблук П. Т. Задачи специалистов по учету в обе-

спечении аграрных преобразований. — С. 113. 
Выполнение новых функций и задач каждой из 

систем учета, экономического анализа и аудита  
возможно при условии создания разветвленной сети 
подготовки на основе новых стандартов квалифици-
рованных кадров, обеспечения специалистами этих 
профессий всех участков хозяйственной деятельности, 
овладение ими основами рыночной экономики и 
современными системами учета, компьютерной 
техникой. 

Ключевые слова: учет, аудит, аграрный сектор, 
экономика, наука, образование. 

 
Савельев Е. В., Куриляк В. Е., Лизун М. В., Ли-

щинский И. О. Концепция «Вышеградская четверка + 
Украина»: реальность и перспективы. — С. 115. 

В статье отмечается усиление роли Вышеградской 
четверки в геополитическом и геоэкономическом про-
странстве даже после достижения ее основной цели, 
которая заключалась в интеграции стран-членов  
объединения в евроатлантические структуры. Постав-
лена проблема глубокой интеграции Украины в группу 
Вышеградской четверки в качестве промежуточного 
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этапа реализации цели по европейской и евроатланти-
ческой интеграции. Исследование осуществляется с 
увязкой с политикой ЕС расширения на восток. Опре-
делены предпосылки развития интеграционных про-
цессов стран Вышеградской четверки и Украины. 
Установлено, что в Украине есть тенденция к росту 
внешней торговли со странами Вышеградской чет-
верки. 

Логика исследования строится на преемственно-
сти форм развития интеграционных процессов: тради-
ционной, ассоциативной и союзной. Экономическая 
интеграция Украины в Европейский Союз при по-
средничестве Вышеградской четверки рассматрива-
ется как формат сотрудничества якорного типа. Пред-
ложены основные направления формирования дорож-
ной карты вступления Украины в ЕС. Определены 
стратегические рамочные условия трансформации ин-
теграционных процессов по модели «V4 + Украина» в 
модель Вышеградской пятерки. 

Ключевые слова: экономическая интеграция, Вы-
шеградская четверка, Вышеградская пятёрка, внешняя 
торговля, Европейский союз, национальная безопас-
ность, инвестиции, экономические реформы. 

 
Сидорчук О. Г. Инновационные подходы к научно-

методическому обеспечению оценки социальной безопас-
ности в системе государственного регулирования. —  
С. 122. 

С целью научного обоснования управленческих 
решений в системе государственного регулирования 
социальной безопасности на основе разработанной 
методики выполнен анализ влияния отдельных со-
ставляющих (материальное благосостояние, демогра-
фическая составляющая, занятость и социально-тру-
довые отношения, безопасность здоровья и жизни, со-
циальная защита, социальное исключение и девиант-
ное поведение, социальное самочувствие в обществе) 
на относительное изменение интегральной оценки. 
Систематизированы факторы сдерживания и резервы 
роста социальной безопасности, возможности моби-
лизации резервов. 

Ключевые слова: социальная безопасность, инте-
гральный показатель уровня социальной безопасно-
сти, факторы сдерживания, резервы роста, мобилиза-
ция резервов. 

 
Сохнич А. Я., Якимчук А. Ю., Казаченко Л. М. 

Управление земельными ресурсами: оценивание кредито-
способности инновационных проектов. — С. 128. 

Рассмотрены вопросы развития методологиче-
ских и научно-практических подходов, касающихся 
инвестиционного проекта. 

Экономическое и социальное развитие требует 
изыскания новых форм управления предприятиями, 
отраслями, территориями. В этом контексте важной 
есть инвестиционная привлекательность региона. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная 
привлекательность, землепользование, управление зе-
мельными ресурсами. 

 
Ткаченко Н. М. Минимальная заработная плата, 

изменения и их влияние на заработную плату и размер 
уставного фонда, на уровень жизни. — С. 132. 

Постановка проблемы. В Украине изменения раз-
меров установленной минимальной заработной платы 
происходят ежегодно, а во многих случаях и несколько 

раз в году. Их темпы — это результат решений прави-
тельства, например, повышение размера минимальной 
заработной платы в два раза в 2017 г. Однако, сложив-
шиеся тенденции изменений государственных соци-
альных гарантий, в частности в оплате труда, сегодня 
не гарантируют достойный уровень жизни населения, 
о чем свидетельствует последнее место в Европе в рей-
тинге по этому показателю. Поэтому исследование 
уровня и динамики изменений минимальной заработ-
ной платы — важная составляющая механизма регули-
рования ее влияния на улучшение благосостояния. 

Анализ исследования состоит в изучении катего-
рии минимальной заработной платы, ее составля- 
ющих, изменений ее размера в соответствии с Зако-
нами Украины; динамики прожиточного минимума в 
Украине, влияния размера минимальной заработной 
платы на уставной капитал действующих и вновь со-
зданных предприятий, размера уставного капитала  на 
момент регистрации банка, минимального размера 
уставного капитала хозяйственных предприятий раз-
ных форм собственности. 

Целью исследования является выявление особен-
ностей в изменениях при установлении размеров ми-
нимальной заработной платы и их влияния на сопря-
женные экономические показатели. 

Ключевые слова: минимальная заработная плата, 
прожиточный минимум, уставной фонд, эквивалент-
ная сумма, заработная плата, законы Украины. 

 
Топалова И. А. Комплексная оценка инновационной 

привлекательности отрасли в регионе: методический ас-
пект. — С. 137. 

Проблема. В современных условиях хозяйствова-
ния переход к построению инновационной модели ре-
гионального развития является приоритетным, поско-
льку именно инновации — это источник социально-
экономического развития. Данная модель развития 
позволяет удержать устойчивость экономики ре-
гионов, несмотря на все внешние факторы, а именно: 
санкции, геополитическую ситуацию, изменение 
конъюнктуры мировых рынков товаров, сырья, услуг 
и т. п. 

Цель статьи — формализация методических под-
ходов к комплексной оценки инновационной привле-
кательности отраслей промышленности в регионе с 
помощью интегральных индикаторов. 

Результаты. В статье определена необходимость 
дальнейшего регионального инновационного разви-
тия и выявлены их «слабые места». Приведены поня-
тия «инновационная привлекательность отрасли про-
мышленности» как обобщающей характеристики 
определенной отрасли промышленности с точки зре-
ния перспективы ее развития, доходности вложенных 
средств и уровня финансовых рисков. Обоснована це-
лесообразность использования комплексного подхода 
к оценке инновационной привлекательности отраслей 
промышленности, сформирована информационная 
база по определению уровня данного показателя, при-
веден пошаговый алгоритм расчета интегральной 
оценки инновационной привлекательности отрасли 
промышленности региона. Приведены результаты 
апробации данной методики на примере Одесского 
региона. 

Выводы. Одним из инструментов поддержки ин-
новационного регионального развития предложено 
использование методики комплексной статистической 



АННОТАЦИИ 
 

 
 

188 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 
 

оценки инновационной привлекательности отраслей 
промышленности региона, которая имеет отличные 
характеристики: соответствует сущности определения 
инновационной привлекательности определенной от-
расли промышленности, предполагает количествен-
ную оценку; основана на двухблоковой системе пока-
зателей (специфических и неспецифических) и ис-
пользует информацию не только статистических орга-
нов Государственной службы статистики Украины, но 
и информацию по программным документам, что поз-
воляет рассчитать интегральный показатель каждой 
отрасли промышленности; базируется на индексном 
методе расчета; имеет доступный алгоритм модели 
расчета. 

В результате данных расчетов видно, что наибо-
лее инновационно привлекательными среди подотрас-
лей перерабатывающей промышленности региона яв-
ляются: производство пищевых продуктов, напитков и 
табачных изделий, химических веществ и химической 
продукции. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инно-
вационная привлекательность, отрасли перерабатыва-
ющей промышленности, регион, метод интегральной 
оценки. 

 
Трифонова Е. В., Трушкина Н. В. Состояние, про-

блемы и тенденции развития транспортной логистики в 
Украине. — С. 143. 

Статья посвящена анализу динамики грузообо-
рота и объемов грузовых перевозок в Украине как ос-
новных показателей, характеризующих работу транс-
портно-логистических предприятий. Исследована 
структура услуг по грузовым перевозкам с точки зре-
ния используемых видов транспорта и структурные 
сдвиги, а также выявлены проблемы в функциониро-
вании соответствующих видов транспорта, обусловив-
шие эти сдвиги. На основе регрессионных моделей, в 
частности с фиктивными переменными, установлены 
негативные тенденции развития транспортно-логис-
тической сферы и выявлены факторы, обусловившие 
их формирование. Обосновано, что основными 
направлениями решения проблем функционирования 
и развития национальной транспортной логистики яв-
ляется обновление технической базы транспортных 
предприятий в соответствии с современным стандар-
там и совершенствование логистической инфраструк-
туры для дальнейшей интеграции в международную 
транспортно-логистическую систему. 

Ключевые слова: транспортная логистика, грузо-
вые перевозки, транспортная инфраструктура, дина-
мика, тенденция, грузооборот. 

 
Уният А. В. Инклюзивность как ключевой приори-

тет экономического роста в стратегии «Европа — 
2020». — С. 150. 

В статье исследованы инклюзивные концепции 
развития экономики как ключевой приоритет эконо-
мического роста в стратегии «Европа-2020». Проана-
лизированы базовые стратегические цели в стратегии 
«Европа 2020», в частности такие, как разумный рост, 
устойчивое развитие, инклюзивный развитие. 

Ключевые слова: индекс инклюзивного развития, 
инклюзивная экономика, Всемирный экономический 
форум, «Европа 2020». 

 

Харазишвили Ю. М. Стратегические ориентиры 
уровня жизни и уровня образования как основа сущест-
вования среднего класса в Украине. — С. 155. 

Проведен анализ условий существования сред-
него класса, к которым отнесены достаточный уровень 
жизни, высокий уровень образования и независимая 
гражданская позиция и политическая активность, по 
которым среднего класса в Украине практически не 
существует. Для исследования используется современ-
ная концепция устойчивого развития с позиций безо-
пасности, что представляет собой управленческую 
конструкцию, которая содержит общее системное 
представление о путях перехода от текущего положе-
ния объекта управления к желаемому, и включает 
следующие этапы: определение структуры устойчи-
вого развития, определение границ безопасного суще-
ствования, идентификация уровня устойчивого разви-
тия, определение дисбалансов устойчивого развития, 
обоснование стратегических ориентиров, определение 
влияния угроз и разработка институциональных мер. 
Предложен перечень индикаторов уровня жизни и 
уровня образования, определены их пороговые значе-
ния и проведена идентификация уровня жизни и  
уровня образования, удостоверяющая их критически 
низкий уровень. Из всего разнообразия индикаторов 
выделены три характерных типа распределения: нор-
мальный, лог-нормальный и экспоненциальный, для 
которых выведены формулы расчета вектора порого-
вых значений через построение функций плотности 
вероятности с расчетом статистических характеристик: 
математического ожидания, среднеквадратического 
отклонения и коэффициента асимметрии. Для инте- 
гральной оценки предложено использовать мульти-
пликативную форму интегрального индекса, новый 
модифицированный метод нормировки и формализо-
ванный метод расчета динамических весовых коэффи-
циентов через использование методов «главных ком-
понент» и «скользящей матрицы». Для научного обо-
снования стратегических сценариев развития уровня 
жизни и уровня образования применяется метод ада-
птивного регулирования из теории управления. Разра-
ботаны стратегические сценарии развития до 2025 г. с 
позиций безопасности для мониторинга близости те-
кущих значений индикаторов к желаемым значениям 
устойчивого развития и оценки эффективности мер 
макроэкономической политики. 

Ключевые слова: средний класс, уровень жизни, 
уровень образования, индикаторы, пороговые значе-
ния, интегральный индекс, стратегические сценарии. 

 
Шевченко Н. Ю., Замула В. В. Критический ана-

лиз алгоритмов определения характеристик случайных 
процессов службы технической поддержки Интернет-
провайдера. — С. 160. 

В статье осуществлен анализ методических под-
ходов к усовершенствованию управления службой тех-
нической поддержки Интернет-провайдера и повыше-
ния эффективности деятельности работников за счет 
разработки информационной системы и применения 
комплекса математических методов для службой тех-
нической поддержки Интернет-провайдера. Проана-
лизированы алгоритмы определения характеристик 
случайных процессов службы технической поддержки 
Интернет-провайдера. Проведен критический анализ 
алгоритмов определения характеристик случайных 
процессов службы технической поддержки Интернет-
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провайдера. Представлена модель движения потока 
заявок в службе технической поддержки Интернет-
провайдера. Выполнение клиентских заявок осу-
ществляется по схеме многоканальной системы мас-
сового обслуживания с очередью. Очередь является 
общей для всех четырех типов выполняемых опера-
ций, т.е. клиенты становятся в очередь согласно вре-
мени их звонка и ждут, пока освободится один из опе-
раторов. Кроме занятости операторов, задержка вы-
полнения операции может также вызываться перегру-
женностью каналов связи.  

Ключевые слова: Интернет-провайдер, случай-
ные процессы, служба технической поддержки, вы-
полнение операций, математические методы, сеть Ин-
тернет. 

 
Шелеметьева Т. В. Развитие внутреннего туризма 

в Украине как объекта управления. — С. 164. 
В статье проанализированы широкие возможно-

сти, преимущества развития внутреннего туризма в 
Украине и его влияние на национальную экономику. 
Украина — страна, находящаяся в центре Европы 
имеет все предпосылки для надлежащего развития 
экономики за счет туризма. Культура Украины богата 
своим историческим наследием, а также природными 
чудесами. Преимущества выгодного географического 
положения Украины используются в течение тысячи 
лет. Украина находится в Центрально-Восточной Ев-
ропе на перекрестке важных транспортных путей 
между государствами и континентами. Она граничит 
со многими странами и имеет выход к Черному и 
Азовскому морям. Учитывая чрезвычайно высокий 
уровень наличия природных и социально-экономиче-
ских ресурсов Украины, есть возможность и перспек-
тивы развития туризма как составной туристической 
деятельности. Современный финансовый и политиче-
ский кризис в нашем государстве, а также нестабиль-
ная ситуация на популярных зарубежных курортах за-
ставляет отечественных туристов отказываться от по-
ездок за границу и тем самым популяризировать внут-
ренние туристические маршруты и направления. 

Отмечено, какие виды туризма наиболее попу-
лярны в регионах Украины по классификационному 

признаку — целям путешествий и потребностям тури-
стов. Исследованы регионы Украины по приоритет-
ным видами туризма. Приоритетным видом туризма в 
Украине выступает культурно-познавательный ту-
ризм, на втором месте — экологический (зеленый) ту-
ризм — его предлагают в 20 областях Украины, на тре-
тьем — лечебно-оздоровительный, религиозный, сель-
ский и событийный — они являются приоритетными 
в 18 областях. Нужно отметить, что сегодня строятся 
много планов для развития винодельческой отрасли, 
гастрономического и винного туризма в Украине. 

Проанализирован уровень развития внутреннего 
туризма в Украине. Количество внутренних туристов, 
обслуживаемых субъектами туристической деятельно-
сти Украины, начиная с 2007 года уменьшается до 
2012 года, в 2017 году составляет 477 тыс. человек. 
Причем количество туристов, выезжающих за гра-
ницу, наоборот увеличивается (в 2017 году — 2290 тыс. 
человек). Доля туризма в количестве туристов, обслу-
живаемых субъектами туристической деятельности с 
2007 по 2010 год уменьшилась с 75,3 до 28,5%, а в 2017 
году составляла 17%. 

Определены современные проблемы развития ту-
ризма в Украине. К современным проблемам развития 
туризма в Украине можно отнести: отсутствие инфра-
структуры; не соблюдение международных стандартов 
предоставления услуг в сфере туризма; сезонность ту-
ризма в Украине; необходимость совершенствования 
качества и детенизация; отсутствие крупных сетевых 
отелей; плохие дороги; отсутствие автобусов; про-
блемы с железнодорожным транспортом; отсутствие 
железнодорожного и авиасообщения Закарпатья с 
другими регионами страны; отсутствие эффективного 
государственного регулирования туристической от-
расли; недостаточность предоставления туристической 
информации; резкие скачки цен на проживание во 
время мероприятий событийного туризма; введение 
безвизового режима со странами ЕС. 

Ключевые слова: внутренний туризм, современ-
ное состояние, проблемы, перспективы, виды ту-
ризма, регионы. 
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Antoniuk V. Contemporary Transformations in the 

Sphere of Higher and Vocational Education in Response to 
the Needs of the Labour Market. — Р. 3. 

In the article, on the basis of statistics, the problems 
of training in higher and vocational education are investi-
gated. A number of problems have been identified, namely, 
reduction of the volume of training, deformation of the 
structure of training and its lack of compliance with the 
needs of the labor market, deterioration in the quality of 
training. The achievements of the transformation in the 
field of vocational training started in recent years by the 
Ministry of Education and Science of Ukraine are system-
atized. The directions for further improvement of educa-
tional activities are determined to ensure sustainable pro-
gressive changes in the field of training highly qualified per-
sonnel.  

Keywords: higher education, vocational training, 
transformation of the education system, training, the labor 
market, highly qualified specialists. 

 
Boreiko V. The Effect of Pension Fund's Deficiency on 

the Economic Development of Ukraine. — Р. 8. 
The article reveals that budgetary financial resources 

play an important role in ensuring the economic develop-
ment of the country and enhancing its defense capability. It is 
shown that the constant growth of contributions from the state 
budget to the Pension Fund of Ukraine to cover its deficit 
negatively affects the development of the national eco- 
nomy. It was determined that the deficit of the Pension 
Fund of Ukraine is due to the use of an outdated solidary 
pension system, while the economically developed coun-
tries of the world successfully use the funded system. It is 
substantiated that the accumulative system allows efficient 
use of funds accumulated in the pension fund to support 
the business. It has been proposed, without reference to the 
unfavorable socio-economic situation, to start introducing 
the accumulative pension system in Ukraine. 

Keywords: state budget, Pension Fund, deficit, soli-
dary system, accumulative system, business support. 

 
Bryukhovetskaya N., Buleev I. Resources and Mecha-

nisms for Investment and Innovation Development of Ukrain-
ian Industrial Enterprises. — Р. 11. 

In the conditions of the falling markets substantiated 
the concept for activation of enterprises investment activ-
ity, implementation of models and mechanisms for ensur-
ing the efficiency of investment and innovation activity of 
the real economy industrial enterprises, based on the anal-
ysis of the theory and practice for the operation of the 
Ukrainian economy, its industry and enterprises in modern 
conditions. 

The analyses revealed some trends in the development 
of Ukraine's economy during the years of independence. It 
was proved that the GDP don't fully reflect the real eco-
nomic performance, characterizes of the economic trends, 
the level of its commercial activity. 

The theoretical basis for Ukrainian economic devel-
opment studied. It is underlined the mistakenness of using 
targets set by the Washington consensus: privatization, de-
regulation and liberalization with the simultaneous disman-
tling of all previous public administration institutions.   

It has been determined that the transition to a state 
of stabilization and investment and innovation develop-
ment can happen under the modified approach to the main 
features of economic theory and the use modern mecha-
nisms and models of their implementation at macro and 
micro levels.  

It was proved that the useful to focus on internal de-
velopment resources, on the domestic market with the di-
recting of foreign investors into the real economy.  

It was proved that the useful to use in management 
methodology and innovation and investment development 
of the country`s economy and trialekatics enterprises and 
concepts of the three forces of development, the useful to 
recognition of the basis of society and the economy of spir-
ituality, man's moral values, employee and manager. 

The dominant source of stability and economic de-
velopment presented investments. Models and mechanisms 
for investing in the development of enterprises in the real 
economy are developed. The expediency of abandoning the 
production-money investment model and the transition to 
a loan-issuing model using fiat money recommended. The 
algorithm for formation and realization of country’s invest-
ment policy and enterprises is developed.  

Keywords: investment and innovation activity, mech-
anisms for enterprises development, resources for invest-
ment enterprises development, enterprise’s investment pol-
icy, production and monetary pattern of investment, credit 
issuing pattern of investment, fiat money, trialekatics and 
concept of the tree forces in metrology enterprises devel-
opment. 

 
Dubnitskyi V., Naumenko N. Methodological Support 

for the Formation of Information Security in the Field of Eco-
nomic Security of the Region. — Р. 35. 

The article is devoted to the study of methodological 
support of the processes of formation of information secu-
rity in the field of economic security of the regional socio-
economic system. The urgency and necessity at the me- 
thodological level of the formation of effective mechanisms 
and methods of modeling various aspects of information 
security at the regional level. The scientific interests of do-
mestic and foreign scientists to the problem of information 
security at the macro, meso and micro levels in the field of 
economic security are analyzed. The essence of the concept 
of economic security, as well as the concept of information 
security from the standpoint of economic security of re-
gions and economic entities of the regional socio-economic 
system. Information component is an integral part of life 
in all spheres. Therefore, it is necessary to form new ap-
proaches to the understanding of information and the study 
of the phenomenon of information as an economic re-
source of interests of regional industrial and infrastructure 
complexes. Applied areas of research in the field of infor-
mation security is to counter financial crises and instability 
of the media, evaluation of the cost of the introduction of 
information security, the problem of risk assessment and 
threats to information security. The paper highlights the 
basic resources and threats that are used in the considera-
tion and solution of problems of information security in 
the field of economic security of the region. Modern trans-
formations in the economic system of Ukraine and its re-
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gions, the formation of market structures and the develop-
ment of the enterprise have led to dynamic changes in the 
structure and flow of information. Management of infor-
mation resources is now becoming an important means of 
ensuring the effective operation of all actors and the re-
gional socio-economic system as a whole. Therefore, it is 
necessary to create adequate methodological support when 
information and knowledge are treated as an essential re-
source and as an element of economic potential. According 
to the authors, the creation of a single information space 
of the regional socio-economic system is one of the priority 
areas of research. Three basic directions of development of 
organizational and legal support of information security of 
the region within its economic security are offered. The 
problem of ensuring information security at the level of the 
regional socio-economic system should be continued in the 
study of methods for assessing risks and threats in the field 
of economic security. 

Keywords: information, information security, eco-
nomic security of the region, information system, regional 
socio-economic system. 

 
Gitis T., Romanenko E., Odnoralenko T. Definition 

and Research Objective Limitations of the Implementation of 
the Sustainable Development Strategy of Ukraine in Economic 
Aspect. — Р. 26. 

The article deals with the study of the objective limi-
tations of the implementation of the strategy of sustainable 
development of Ukraine in the economic aspect. The main 
factors hindering the process of implementation of the sus-
tainable development strategy are identified: high level of 
depreciation of fixed assets of enterprises; significant energy 
intensity and low energy efficiency of the economy, de-
pendence on imports of fuel and energy resources; lack of 
favorable business environment and small business devel-
opment; demographic problem; lagging behind the world's 
leading countries in terms of income people. To overcome 
the above limitations and ensure balanced economic 
growth, it is advisable to solve the following tasks: technical 
re-equipment of production; development of high-tech in-
dustries, increasing sales of innovative products and export 
of highly processed products; the stimulation of inventive 
activity; introduction of energy-and resource-saving tech-
nologies; formation of a favorable business climate, support 
for the development of small businesses; the increase in life 
expectancy; increase in real incomes of the population 
through state regulation of wages and pensions. 

Keywords: strategy, sustainable development, gross 
domestic product, fixed assets, energy intensity, small busi-
ness, employment, wages. 

 
Gritsenko S. Design of the System of Values of Eco-

chain Deliveries as Dominant of Transport-Logistic Clus-
ters. — Р. 31. 

The aim of the article is deepening of the theoretical 
and methodological principles of research of intercommu-
nication of the system of values of the eco-chain deliveries 
as dominants of transport-logistic clusters. The design of 
influence of chainlet of value of enterprises is considered 
on the state of environment in a geographical scale — 
transport-logistic clusters. The system of values is examined 
as a complex of associate chainlets of value of suppliers, 
for providing of production; chainlets of value of company; 
chainlets of value of channels of sale; chainlets of value of 
customers. Mathematical formalization of elements of of 

the eco-chains deliveries allows system, reasonably to in-
vestigate behavior of this system, exposes conformities to 
law of her behavior within bounds of transport-logistic 
clusters. 

Keywords: system of values, ecologistics, design, 
transport-logistic clusters, environment, types of orienta-
tion of activity. 

 
Kharazishvili Yu. Strategic Benchmarks for Living 

Standards and Education as a Basis for the Existence of a 
Middle Class in Ukraine. — Р. 155. 

The conditions of the existence of the middle class, 
which include a sufficient standard of living, a high level 
of education and an independent civic position and politi-
cal activity, according to which the middle class practically 
does not exist in Ukraine, is analyzed. The study uses the 
modern concept of sustainable development from the 
standpoint of security, which is a managerial structure that 
contains a general system representation of how to move 
from the current state of the control object to the desired", 
and includes the following steps: definition of the structure 
of sustainable development, definition of the limits of safe 
existence, identification of sustainable development, defi-
nition of imbalances of sustainable development, substan-
tiation of strategic benchmarks for sustainable develop-
ment, determine the impact of threats and develop institu-
tional measures. The list of indicators of the standard of 
living and level of education is offered, their thresholds are 
defined and identification of the standard of living and level 
of education is determined, which testifies to their critically 
low level. Of the variety of indicators, there are three dis-
tinct types of distribution: normal, Log-normal and expo-
nential, for which the formulas for calculation of the vector 
of threshold values are deduced. For their calculation, the 
probability density function is used to determine the statis-
tical characteristics: the mathematical expectation, the 
mean square deviation and the asymmetry coefficient. For 
an integral estimation, it is suggested to use the multipli-
cative form of the integral index, the new modified method 
of normalization, and the formalized method for calculat-
ing dynamic weight coefficients. For the scientific substan-
tiation of the strategic scenarios of the development of the 
standard of living and the level of education, the method 
of adaptive regulation from the theory of management is 
applied. Strategic development scenarios up to 2025 have 
been developed from the standpoint of security to monitor 
the proximity of current indicators to the desired values of 
sustainable development and to assess the effectiveness of 
macroeconomic policies. 

Keywords: middle class, standard of living, level of 
education, indicators, thresholds, integral index, strategic 
scenarios. 

 
Kondratenko O., Pershen N. Formation of competitive 

advantages of agricultural enterprises in modern economic 
conditions. — Р. 44. 

The theoretical aspects of the competitive advantages 
of agricultural enterprises of Ukraine in modern conditions 
are studied. Analyzed the dynamics of the production of 
main types of agricultural products for 2010-2016. The list 
of factors that affect the functioning of enterprises of the 
agricultural sector has been determined. It was proposed to 
achieve the following in order to achieve competitive ad-
vantages of medium and small business in agriculture: the 
state conducts a fair and effective agrarian policy, taking 
into account foreign experience; horizontal integration 
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with the same enterprises and personal peasant farms in 
order to create processing and marketing cooperatives that 
will reduce the monopolistic influence of large enterprises 
and provide an opportunity to increase the level of product 
differentiation as one of the sources of competitive ad-
vantage; use the latest technology that will ensure the 
achievement of competitive advantages by improving the 
efficiency of the use of available resources. 

Keywords: competitiveness, agricultural sector, agri-
culture, competitive advantages, agricultural products, ex-
port potential. 

 
Kucher A.  Assessment and Cluster Analysis of Sustain-

able Competitiveness of Agricultural Enterprises. — Р. 49. 
In the article for the first time the assessment and 

cluster analysis of the sustainable competitiveness of agri-
cultural enterprises of Ukraine was carried out. Approba-
tion of the author’s methodology of assessment revealed a 
significant differentiation in the achieved level of sustain- 
able competitiveness of agricultural enterprises at the pre-
sent stage and analyze the basic reasons that form these 
differences in the main segments of the agricultural market. 
The results of cluster analysis can be used for cluster or-
ganization of competitive production and justification of 
zonal and regional specialization and its concentration. 
Practical application of the research results will contribute 
to informed decision-making at different levels of manage-
ment. 

Keywords: sustainable competitiveness, assessment, 
cluster analysis, agricultural enterprise. 

 
Latysheva O., Podgora E., Bohonok L. Essence and 

Procedure of Planning and Modeling Business Processes of 
Personnel Security System in the Conditions of Domestic En-
terprises. — Р. 60. 

The article considers the essence of personnel security 
of an enterprise and the procedure for its formation and 
planning based on the results of designing and modeling 
business processes of the organization. The peculiarities of 
business processes of personnel management for providing 
personnel security of the enterprise have being  considered. 
The specifics of modeling of business processes of person-
nel management using the modern Bizagi business process 
automation software have being determined. It is proved 
that in order to identify shortcomings in the functioning of 
the business processes of personnel management, it is pro-
posed to use the business model of the «Bizagi»-platform, 
which clearly demonstrates the business processes that take 
place in the organization and allows them to perform their 
analysis and make decisions about their optimization. The 
result of the analysis and modeling of business processes of 
personnel management to provide personnel security of the 
enterprise allowed to offer directions for their improve-
ment. 

Keywords: personnel security, personnel manage-
ment, personnel security, business process, business design, 
business modeling, Bizagi-platform. 

 
Makogon Yu. Domestic Market of Metallurgy of 

Ukraine and the Concentration of Enterprises of this Indus-
try. — Р. 68. 

The article is devoted to the problem of the develop-
ment of the domestic market of metal products of Ukraine, 
in contrast to the traditional attention of specialists to 
world markets and the presence of Ukrainian metallurgy 
enterprises and the influence on production, as a rule of 

external factors. The author tries to explore different as-
pects of the formation of the domestic market of metal 
products and their influence directly on the metallurgical 
enterprises. At the same time, in the context of enterprises, 
to consider the components affecting not only economic 
factors, but also political ones. The level of concentration 
of enterprises has been considered and the dependence of 
their competitiveness, the level of partnership and coope- 
ration. 

Keywords: metallurgy, metallurgical enterprises, do-
mestic market, metal products, metallurgical industry, met-
allurgical complex, producers of metal products. 

 
Mishura V., Kasyanyuk S., Petrenko Yu. Directions of 

Increase of Efficiency of Use of Labor Resources of the 
Enterprise. — Р. 76. 

The article reveals the essence of management of 
labor resources of the enterprise. The aspects of 
management of labor resources of the enterprise in the 
modern conditions are illuminated. The problems of 
management of labor resources, which were formed at 
domestic enterprises, were determined. Proposed measures 
to increase the efficiency of management of labor resources 
of the enterprise. The conducted research allows to 
improve the organization of work with labor resources of 
the enterprise, which will affect the improvement of 
technical and economic indicators of its activities. 

Keywords: labor resources, personnel, labor resource 
management, personnel policy, labor relations, self-
organization of labor, self-development of personnel. 

 
Osadcha N., Lyashenko V., Galyasovskaya O., 

Dzyuba S. Features of Agricultural Products Export in 
Ukraine and Dnipro Region. — Р. 82. 

The article analyzes the problems and perspectives of 
development of export of agro-industrial products. In 
Ukraine, there is a tendency to increase the export of this 
type of products to the EU, Africa and Asia, in particular 
the export of poultry meat. However, the position of our 
processed exports is observed in imports. There is a need 
to increase the export of processed raw materials. 

Keywords: export potential, export, import, agro- 
industrial complex, EU, raw material, poultry. 

 
Perebyynis V., Rogoza M., Kosareva T., Pere-

byynis Y. Material and Technical Support of Agro-food Com-
plex in Context of Modernization of Industry. — Р. 92. 

It is established that efficiency of the agro-food com-
plex depends on the level of its material and technical sup-
port determined by the state of the industry manufacturing 
the means of production. In recent years, there has been 
an increase in imports and sales of agricultural machinery. 
The comparative estimation of certain types of machinery 
produced domestically and abroad is presented. The pro-
spects of development of tractor, agricultural and automo-
bile engineering in Ukraine in the context of its moderni-
zation are considered. The emphasis is on the concept of a 
new industrial policy (neo-industrialization). 

Keywords: agro-food complex, material and technical 
support, industry, modernization.  

 
Petrushenko M. Environmental conflicts in the field of 

waste management: management and taxation. — Р. 101. 
In theoretical and methodological context, ap-

proaches to management in the field of nature management 
and environmental protection are generalized and covered, 
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in particular, in the field of waste management taking into 
account the factor of environmental conflicts. Particular 
attention is paid to the theoretical substantiation of the in-
effectiveness and demotivational influence of the artificially 
understated rates of environmental taxes. 

Keywords: ecological conflict, waste, Pigouvian tax, 
management, losses. 

 
Popko O. Marketing Investigation of the World Market 

of Dairy Products and Seat in Ukraine. — Р. 106. 
Foodstuffs is one of the key resources for human sur-

vival after water and air. Countries are faced with the need 
to solve foodstuff issues for the people of the Earth. This, 
on the other hand, creates an attractive perspective for 
foodstuff exporters, including domestic. The objective of 
the article is to study the state and trends of the world 
market of dairy products and to determine the position of 
Ukraine in it. The marketing research of world exporters 
and importers of dairy products was undertaken. The ana- 
lysis of the level of consumption of dairy products per cap-
ita, and dynamics of average world prices for primary dairy 
products were conducted. Ukraine has been established on 
the world market for dairy products, the prospects for the 
industry development in terms of increasing the volume of 
dairy production, the search for access to new international 
markets, including the EU, the Middle East, Asia and  
Africa are outlined. 

Keywords: market operators, food, FAO, dairy sector, 
dairy market, export, import. 

 
Sabluk P. Tasks of Account Specialists in Providing Ag-

ricultural Transformations. — Р. 113. 
The fulfillment of new functions and tasks of each of 

the accounting, economic analysis and audit systems is 
possible provided the creation of an extensive training net-
work based on new standards of skilled personnel, provi-
sion of specialists of these professions in all areas of eco-
nomic activity, mastery of the basics of market economy 
and modern accounting and auditing systems, computer 
technology. 

Keywords: accounting, audit, agrarian sector, econ-
omy, science, education. 

 
Savelyev Y., Kuryliak V., Lyzun M., Lishchynskyy I. 

Concept "Visegrad Four + Ukraine": the reality and pro-
spects. — Р. 115. 

The article emphasizes the strengthening role of the 
Visegrad Four in the geopolitical and geoeconomical space, 
even after reaching its main goal, which was to integrate 
member countries into Euro-Atlantic structures. The prob-
lem has been raised concerning Ukraine's deep integration 
with the Visegrad Four groupe as an intermediate stage for 
the final goal —European and Euro-Atlantic integration. 
The study is conducted with parallel consideration of the 
EU eastward enlargement policy. The preconditions for de-
velopment of integration processes of the Visegrad Four 
and Ukraine are determined. It was estimated that Ukraine 
has a tendency to increase foreign trade with the countries 
of the Visegrad Four. 

Logic of research is based on the heredity of forms of 
development of integration processes: traditional, associa-
tive and unional. Economic integration of Ukraine into the 
European Union via the Visegrad Four is considered as an 
anchor-type cooperation format. The main directions of 
formation of a roadmap for Ukraine's accession to the EU 
are proposed. The strategic framework conditions for the 

transformation of integration processes according to the 
model "V4 + Ukraine" are defined as the Visegrad Five. 

Keywords: economic integration, Visegrad Four, Vi- 
segrad Five, foreign trade, European Union, national se-
curity, investments, economic reforms. 

 
Shelemetieva T. Development of Domestic Tourism in 

Ukraine as a Government Object. — Р. 164. 
The article analyzes the wide opportunities, ad-

vantages of development of domestic tourism in Ukraine 
and its influence on the national economy. Ukraine - a 
country in the center of Europe has all the prerequisites for 
proper economic development through tourism. The cul-
ture of Ukraine is rich in its historical heritage, as well as 
natural miracles. The advantages of a favorable geograph-
ical location of Ukraine have been used for thousands of 
years. Ukraine is located in Central and Eastern Europe at 
the crossroads of important transport routes between states 
and continents. It borders on many countries and has ac-
cess to the Black and Azov Seas. Taking into account the 
extremely high level of natural and socio-economic re-
sources of Ukraine, there is an opportunity and prospects 
for the development of domestic tourism as a component 
of tourism activity. The current financial and political crisis 
in our country, as well as the unstable situation in popular 
foreign resorts, forces domestic tourists to refuse to travel 
abroad and thus promote domestic tourist routes and des-
tinations. 

It is noted which types of tourism are most popular 
in the regions of Ukraine on the basis of classification — 
for the purposes of travels and the needs of tourists. Areas 
of Ukraine are investigated for priority tourism types. Cul-
tural and cognitive tourism is the priority type of tourism 
in Ukraine, in the second city — ecological (green) tourism 
— it is offered in 20 regions of Ukraine, in the third — 
therapeutic, health, religious, rural and event — they are 
the priority in 18 regions. It should be noted that today 
many plans are being developed for the development of the 
wine industry, gastronomy and wine tourism in Ukraine. 

The level of development of domestic tourism in 
Ukraine is analyzed. The number of domestic tourists ser-
viced by the subjects of tourist activity of Ukraine, starting 
from 2007, decreases until 2012, in 2017 it is 477 thousand 
people. Moreover, the number of tourists traveling abroad, 
on the contrary, increases (in 2017 — 2290 thousand peo-
ple). The share of domestic tourism in the number of tour-
ists serviced by the subjects of tourism activity from 2007 
to 2010 decreased from 75.3% to 28.5%, and in 2017 it was 
17%. 

The modern problems of development of domestic 
tourism in Ukraine are determined. to modern problems of 
development of domestic tourism in Ukraine can be at-
tributed: lack of infrastructure; non-compliance with inter-
national standards for the provision of tourism services; 
seasonality of tourism in Ukraine; the need for improve-
ment of quality and shadowing; the absence of large net-
work hotels; bad roads; lack of buses; problems with rail 
transport; lack of railway and air transportation of Trans-
carpathia with other regions of the country; lack of effec-
tive state regulation of tourism industry; lack of tourist in-
formation; sharp jumps in prices for accommodation dur-
ing events of event tourism; introduction of a visa-free re-
gime with EU countries. 

Keywords: domestic tourism, current state, problems, 
prospects, types of tourism, regions. 
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Shevchenko N., Zamula V. Critical analysis of algo-
rithms for determining the characteristics of random processes 
of the technical support service of the Internet provider. —  
Р. 160.  

The article analyzes the methodological approaches 
to improving the management of the technical support ser-
vice of the Internet provider and increasing the efficiency 
of the employees' activity through developing an infor-
mation system and using a set of mathematical methods for 
the technical support service of the Internet provider. The 
algorithms for determining the characteristics of random 
processes of the technical support service of the Internet 
provider are analyzed. A critical analysis of algorithms for 
determining the characteristics of random processes of the 
technical support service of the Internet provider has been 
carried out. The model of the flow of applications in the 
technical support service of the Internet provider is pre-
sented. The fulfillment of client requests is carried out ac-
cording to the scheme of a multichannel queuing system 
with a queue. The queue is common to all four types of 
operations performed, i.e. Customers queue according to 
their call time and wait until one of the operators is re-
leased. In addition to busy operators, the delay in perform-
ing an operation may also be caused by congestion of com-
munication channels. 

Keywords: Internet provider, random processes, tech-
nical support service, execution of operations, mathemati-
cal methods, Internet. 

 
Sokhnych A., Yakimchuk A., Кazacenko  L. Land Re-

sources Management: Assessment of Credit Solvency of Inno-
vative Projects. — Р. 128. 

It is considered questions of development of metho- 
dological and scientific approaches due to optimization of 
investment project. 

The economic and social development requires the 
search for new forms of management of enterprises, eco-
nomic branches and territories. In this context attractive-
ness of the region for investments is of importance. 

Keywords: investments, investment attractiveness, 
land tenure, management. 

 
Sydorchuk O. Innovative approaches to the scientific 

and methodological support of social security assessment in 
the system of state regulation. — Р. 122. 

The paper analyzes the impact on the relative change 
in the integral assessment of social security of such com-
ponents as material well-being, demographic factor, em-
ployment, social and labor relations, safety of health and 
life, social protection, social exclusion and deviant beha- 
vior, social well-being in society. The studies were carried 
out according to a specially developed methodology with 
the aim of scientific substantiation of management deci-
sions in the system of state regulation of social security. 

Keywords: social security, social security integral in-
dicator, deterrence factors, growth reserves, reserves mobi-
lization. 

 
Tkachenko N. Minimum Wages, Changes and their In-

fluences onto Salaries and Size of Statutory Capital, onto life-
level. — Р. 132. 

Problem statement: in Ukraine the sizes of established 
minimum wages take place annually, in many cases several 
times a year. Their rates result from government solutions, 
in particular raise of minimum wages sizes twice in 2017. 

However, existing changes of governmental social guaran-
tees, especially in the sphere of remuneration of labour, do 
not provide adequate life level for people, what is proven 
by last place in Europe’s rating according to this index. 
That’s why study od minimum wage’s level and dynamics 
is a very important part of the mechanism for regulation of 
its influence onto well-being improvement.   

Analysis of the research is in the study of minimum 
wages category, its parts, changes of its size according to 
the laws of Ukraine, influence of the minimum wages size 
onto statutory capital at the moment of bank registration, 
minimum size of statutory capital of enterprises with dif-
ferent property forms.  

The objective of the research is to reveal particular 
qualities in changes at minimum wages’ sizes establishment 
and their influence onto adjoining economic indexes. 

Keywords: minimum wages, cost of living, statutory 
capital, equivalent amount, salary, Laws of Ukraine. 

 
Topalova I. Complex Assessment of Innovation Attrac-

tion of Industry in the Region: Methodological Object. —  
Р. 137. 

Introduction. In modern economic conditions, the 
transition to building an innovative model of regional de-
velopment is a priority, since it is innovation that is the 
source of socio-economic development. This model of de-
velopment allows to maintain stability of the region's econ-
omy regardless of all external factors, namely: sanctions, 
geopolitical situation, changes in the world market condi-
tions of commodities, raw materials, services, etc. The con-
struction of an innovation vector for the development of 
regions of Ukraine sets itself the goal of stimulating inno-
vations for import substitution and modernization of the 
economy. 

Aim and tasks. The purpose of the article is the for-
malization of methodological approaches to integrated as-
sessment Innovative attractiveness of industries in the re-
gion through integrated indicators. 

Research results. The article determines the need for 
further regional innovation development and identifies 
their "weaknesses". The concept "innovative attractiveness 
of the industry" as a generalization characteristic of a cer-
tain industry from the point of view of its development 
prospects, profitability of invested funds and level of finan-
cial risks is given. The expediency of using an integrated 
approach to assessing the innovation attractiveness of in-
dustries is substantiated, an information base has been 
formed to determine the level of this indicator, and a step-
wise algorithm for calculating the integral estimation of the 
innovation appeal of the industry in the region is presented. 
The results of approbation of this technique on the example 
of the Odessa region are presented. 

Conclusions. One of the tools of innovation regional 
development support is the use of the method of compre-
hensive statistical estimation of the innovation attractive-
ness of the industrial branches of the region, which has 
different characteristics: it corresponds to the essence of 
determining the innovation attractiveness of a particular 
industry, involves a quantitative assessment; based on the 
two-block system of indicators (specific and nonspecific) 
and uses information not only from the statistical bodies of 
the State Statistics Service of Ukraine, but also information 
on program documents, which enables to calculate the in-
tegral index of each industry; is based on the index calcu-
lation method; has an available algorithm for the calcula-
tion model. 
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As a result of these calculations, we see that the most 
innovation-attractive among the sub-sectors of the pro-
cessing industry in the region are: the production of food 
products, beverages and tobacco products, chemicals and 
chemical products. 

Keywords: innovative development, innovative attrac-
tiveness, industries of processing industry, region, method 
of integral estimation. 

 
Ttyfonova O, Trushkina N. State of Ukrainian transport 

logistics, its problems, and development tendencies. — Р. 143. 
The paper analyzed dynamics of freight turnover and 

volumes of freight traffic in Ukraine as the basic indices 
characterizing operation of transportation logistics enter-
prises. Structure of freight services in the context of trans-
portation vehicles as well as changing structure has been 
studied; moreover, problems concerning corresponding 
transportation modes, stipulating the changes, have been 
identified. Relying upon regressive models, including those 
with fictitious variables, negative tendencies of transporta-
tion logistics sphere development have been determined as 
well factors which stipulated their formation. It has been 
substantiated that upgrade of technical facilities of 
transport enterprises in accordance with the current stan- 
dards, and improvement of logistics infrastructure for fur-
ther integration into international transportation logistics 
system are the key tendencies to solve problems of national 
transport logistics functioning and developing.  

Keywords: transport logistics, freight traffic, transport 
infrastructure, dynamics, tendency, freight turnover. 

 
Uniyat A. Inclusiveness as the Key Priority of Economic 

Growth in the Europe 2020 Strategy. — Р. 150. 
The article explores the inclusive concepts of 

economic development as the key priority of economic 
growth in the Europe 2020 strategy. The basic strategic 
goals of the Europe 2020 strategy, such as smart growth,  
sustainable development, inclusive development, are 
analyzed. 

Keywords: Inclusive Development Index, Inclusive 
Economy, World Economic Forum, «Europe 2020» 

 
Zadorozhnaya O. G. Value Management as a Format 

for Salvation from Suicidal Intellectualism. — Р. 169.  
In the crisis-apocalyptic reality, the disabled intellect 

plays a leading role, which essentially ignores the spiritual, 
axiological and social foundations of the development of 
man and society.  In the irreducible technos aspiration, the 
disabled intellect begins to turn into suicidal intellect,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

which gives rise to the process of dehumanization. The re-
quirement of post-non-classical man-science to form a new 
scientific picture of reality makes it necessary to reflect on 
the imperatives of human life.  It is possible only on the 
basis of value rationality, contributing to the preservation 
and reproduction of Man-Century. The trialectic method 
of world-comprehension opens up a new opportunity to 
create a system of anti-crisis management of national de-
velopment in the format of developing a strategy for spir-
itual and noosphere-sustainable economic development.  
The management of such a strategy is possible on the basis 
of the development and implementation of three problem-
targeted blocks for managing the national anti-crisis econ-
omy: the spiritual, moral and ethical and moral unit;  bio-
genetic block;  socio-partner co-evolutionary bloc.  To 
combat suicidal intelligence, there is only one remedy - 
spirituality.  NBICS-convergence, itself oriented to a soul-
less and soulless functionality, comprehended in the life-
saving perspective of a person, must necessarily include the 
spiritual basis-deployment of the person’s blessing and sav-
ing activity.  Thus, entering the human dimension of real-
ity, it is necessary to fix the defining moment of spirituality 
in the title and talk about the DNBICS convergence in the 
semantic field. This new methodological format opens 
deeper meaningful levels of crisis management science. 

Keywords: disability intelligence, suicidal intelligence, 
management, post-non-classical man-science, spirituality, 
spiritual-noosphere-sustainable economic development, 
DNBICS convergence. 

 
Zhukov S., Diuhovanets O., Balko O. Small Business 

in Ukraine: the Role, condition and Development Perspective 
in the Period of Socio-Economic Shocks. — Р. 40. 

The role of small and medium enterprises is deter-
mined, the state and trends of their development in 
Ukraine are researched. The general and financial prob-
lems that hinder the development of small business in the 
period of crisis phenomena and socio-economic shocks are 
outlined. The methods of state regulation and stimulation 
of development of small enterprises in Ukraine are offered. 
The experience of EU policy on small and medium-sized 
enterprises is analyzed, the basis of which is the Small Busi-
ness Act, the basic postulates of which need to be used in 
Ukrainian realities for the development of small business, 
the potential of which is undoubted. 

Keywords: small business, development of small and 
medium enterprises, methods of state regulation and stim-
ulation. 
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