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INVESTMENTS AND INNOVATION: INTERCONNECTION 
Pryimakova Yuliia A.,  

postgraduate,  
Donbass state engineering academy (DSEA) 

Kramatorsk, Ukraine 
 

The definition of the concepts of "investment" and "innovation" is provided in the 
Tax Code of Ukraine [1], the Law of Ukraine "On Investment Activity" [2], the Law 
of Ukraine "On Innovation Activity" [3].  

The essence of the investment lies in the fact that it is the basis for the future 
profitability. Most scholars, in particular, V.O.Spodina [4], under the investments 
understand the investment of capital, which allows maintaining its value today and 
increasing it tomorrow. That is, investment serves as a means of minimizing the risk 
of lowering capital prices in subsequent periods. Possible growth of capital from 
investment in the future should be high and it should attract investor so that he would 
refuse to use his capital in the current period. In addition, an investor must be rewarded 
with sufficient return on investment for the probable risk of  devaluation or non-return 
of the deposit. 

There are different approaches to defining the essence of the concept of 
"innovation", but they all share one common feature: innovations are always aimed at 
creating a new product (product, process or technology). That is, innovations are 
always accompanied by qualitative changes. But we must remember that any 
qualitative improvement of products or technologies becomes an innovation only 
when, as a result of their application in practice, there is a certain economic effect. 
Their application promotes dynamic work, and, most importantly, development, 
efficiency, as its separate elements of the system, and the whole integrity in general. 

Innovations and investments are economic categories, and although they are 
interconnected, they still have certain specific features specific to them.  

In investments - this is an alternative, that is, the ability to choose from several 
options and liquidity, that is, the opportunity to generate income from investing.  

Innovations possess peculiar features: know-how; labor-intensive, and sometimes 
ambiguous due to complexity, evaluation of the results of innovation activity; the 
presence of an intellectual component. 

However, investment and innovation also have common features. This is risk 
taking, the need for managerial actions; participation in market relations; possibility of 
creating an additional cost; certain means of competition; urgency; target orientation 
on the consumer; existence in a particular environment.  

Thus, it can be said that the categories "innovation" and "investment" have both 
individual peculiarities and common features. The interconnection is that innovation 
activity necessarily requires investment activity, at the same time, investment activity 
involves increasing efficiency through the introduction of new progressive 
management methods, new techniques and technologies, increasing the level of labor 
force (investing in human capital), etc. The development provided by innovation 
activity is the only intelligent tactic and strategy of behavior. It is concluded that 
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innovation is a soul of investment, without investments, capital investment can even 
be harmful if life continues to grow uncompetitive goods. 

As a result of the combination of the studied element-categories and their 
interconnection, two different structures – economic models – are formed: 

- innovation and investment: investments in innovation are being made; 
- investment-innovation: the search and use of innovative means of conducting 

investment activity. 
When combining these models, the investment-innovation mechanism, which is 

one ща еру forms of real investment, is activated. A characteristic feature of this 
mechanism is the intermediate position between innovative activity and extensive 
development investments (i.e., an increase in production due to the quantitative 
increase of all factors at a constant quality level of technical basis and other factors). 
The purpose of this mechanism is to respond to current market demands, and it is often 
in demand in the manufacturing sector. The feature of the mechanism of investment 
and innovation activity is that it includes the components of both innovation and 
investment activity. In the process of implementing an investment and innovation 
process, resources are invested in updated resources that are necessary for the 
production of an improved product, but created without the use of the latest discoveries 
and technologies.  

At the same time, it should be noted that the most effective and expedient 
implementation of the above model is the continuous process of interaction between 
investments and innovations. This can be represented by the following scheme (Fig.1). 

 
Fig.1 The model of the continuous process of interaction of investments and 

innovations [5] 
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Today, Ukraine's task is to reform the economy, whose goal is not just economic 
growth, but the acquisition of its social nature as the basis of stable economic growth. 
Therefore, the constant realization of investments in innovations and innovations in 
investments in all phases of the life cycle allows to achieve an increase in the economic 
effect, which, with mass application at different hierarchical levels, will significantly 
improve the overall situation in the country. 
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The relevance of staff audit is to assess the effectiveness and performance of staff 
activities as one of the most important factors ensuring the profitability of the 
organization. 

In the era of modern economics, when the role of personnel management is 
expanding, new requirements are being formed for the development and evaluation of 
the human resources management of enterprises. Successful development of an 
enterprise directly depends on its human resources. 

One of the ways to assess work and analyze labor indicators is an audit in the field 
of human resources of an enterprise. A human resources audit is a periodically 
conducted system of measures for collecting information, evaluating it on this basis, 
the effectiveness of the enterprise’s work in organizing labor and regulating social and 
labor relations. 

Carrying out a personnel audit allows for a more detailed and objective 
assessment of the activities of an enterprise in the field of workflow organization, 
regulation of labor relations. On the basis of the results of a personnel audit, areas for 
the improvement of standards defining the organization of labor processes, the 
formation of social and labor relations in an organization can be determined. Personnel 
audit allows to evaluate whether the potential is fully and effectively used [1]. 
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Conduction an assessment of work with full-time employees, the head of the 
enterprise has the opportunity to solve one of the main difficulties in selecting the 
necessary organization of workers – an inexpedient distribution of workload and duties. 
As well as an audit will help improve the quality, level and condition of the working 
days of the team. 

You can perform this procedure at any time, but it will bring the greatest benefit 
in such situations as: 
 change of leadership in the organization; 
 dismissal of the head of the personnel department; 
 legislative innovations related to employment and dismissal; 
 unanticipated sharp frame dynamics, for example, a lockout (mass dismissal), etc. 

In addition, in accordance with PCMS Datafit data, by maintaining a contented 
and productive workforce, the employer reduces costs associated with expensive staff 
turnover. The loss of one employee is estimated by the company at 50 - 150% of the 
salary of the lost employee in time and money spent on his replacement [2].  

The audit involves the division of work into four stages: preparatory; collection 
of information; processing and analysis of information; drawing up an audit report. 

The main documents that are necessary for best practices include: documentation, 
job descriptions, personnel policy, legal policy, recruitment and selection, training and 
development, a system of employee benefits, career management, relationships with 
employees, a process of measuring and evaluating performance [3].  

Also, personnel audit helps in cases when a company has “personnel problems”, 
which manifest themselves not only in difficulties with personnel, but also in 
inadequate preparation of necessary personnel documentation. 

In today's audit firms that conduct personnel audits, after verification, they list 
such a list of documents; the list of violations of labor and / or other legislation 
specified in the documents; list of violations identified in the personnel records and the 
procedure for registration of labor relations. 

At the same time, the most important part is the recommendations on eliminating 
violations and increasing the efficiency of human resources accounting [4].  

The audit report contains not only an extensive description of the activities of the 
carriers of personnel management functions, but also recommendations for improving 
personnel management. 

Most often, the audit report consists of three parts. One part is for line managers, 
the other is for HR specialists, and the third is for HR managers. 

To sum up, we can say, that the result of the audit staff should be effective. The 
best option is to provide a result that can reflect the objective state of affairs. 

The achievements of this result should be facilitated by the peculiarities of 
conducting audit activity: independence and objectivity during inspections; 
confidentiality; professionalism; application of new ones information technologies; 
ability to take rational decisions according to the auditor's code of ethics; responsibility 
auditor for the consequences of his recommendations. 

By the way, the ideal result of a personnel audit also will be a well-developed 
management concept with a description of HR processes. Based on this, the manager 
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will be able to make adjustments to personnel planning, and also, if necessary, change 
the personnel policy of the enterprise. 
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La question de l’emploi des jeunes n’est pas une préoccupation nouvelle des 

politiques publiques. Les gouvernements aussi bien des pays en développement que 
des pays développés lui ont accordé une importance particulière en la mettant au centre 
de leurs décisions ou programmes d’actions. 

En Guinée, l’orientation des étudiants dans les filières universitaires ne répond 
pas à une logique économique. Le marché de l’emploi guinéen est déprimé par 
conséquent l’accès y est très difficile pour les diplômés. Ce qui nous amène donc à 
nous poser la question suivante: la formation supérieure permet-elle aux diplômés des 
Institutions d’Enseignement Supérieur (IES) de décrocher rapidement un emploi ? 

Pour répondre à cette question, nous posons les hypothèses suivantes: 
H1: le niveau d’étude influencerait positivement l’insertion socioprofessionnelle 

des diplômés issus des IES, nous nous attendons à ce que plus le diplôme est élevé plus 
la chance de trouver un emploi augmente; H2: le contexte environnemental 
influencerait positivement l’emploi des diplômés sortants des IES, nous nous attendons 
à ce que les diplômés vivant à Conakry aient plus d’opportunités à trouver de l’emploi 
que ceux vivant dans les autres régions; H3: la situation du marché du travail aurait un 
effet positif sur l’emploi des diplômés issus des IES, nous nous s’attendons à ce que la 
contribution de chaque variable de la situation du marché du travail soit significative; 
H4: les caractéristiques individuelles influenceraient positivement l’emploi des 
diplômés issus des IES, nous nous attendons à ce que ce lien pour chaque variable des 
caractéristiques individuelles soit significatif. 

L’objectif analyse consiste à déterminer les facteurs explicatifs de l’insertion 
socioprofessionnelle des diplômés sortants des IES. 

Les systèmes éducatifs constituent un élément important de la problématique 
nationale de développement économique et sociale des différents pays et la Guinée 
n’en constitue pas une exception.  

Aujourd’hui, les jeunes constituent le groupe social immédiatement touché par 
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l’économie d’intégration dans le marché du travail. En raison de leurs qualifications, 
les diplômés, qui sont en première ligne des changements de la société, représentent 
d’emblée le premier groupe (social) concerné par ce sujet (HAMEL, 2003). Cette 
affirmation est mise en évidence par la situation générale de l’emploi en Guinée et le 
lien entre la population active et l’emploi. 

En Guinée selon les enquêtes du point de vue emploi, les moins favorisés sont 
les diplômés des Facultés des Sciences et celles des Lettres. Cela peut s'expliquer par 
le fait qu’il s’agit de formations dont les débouchés sont très limités (laboratoires, 
industries, construction, …) en Guinée. Il y a là un phénomène important que d'autres 
études devraient approfondir.  

L’étude de la structure de la population permet de mesurer dans la population 
totale, la part des personnes dont les problèmes d’emploi devraient faire l’objet des 
politiques d’emploi. 

Une frange importante de population en âge de travailler, de surcroît jeune, 
constitue un potentiel de main d’œuvre et en même temps une préoccupation quant à 
sa qualification et à son insertion dans le tissu économique national. La population 
urbaine en âge de travailler est estimée à 2306245 d’individus ce qui représente 57% 
de la population urbaine. La moitié de la population urbaine en âge de travailler est 
constituée de femmes (52%) d’une part et, d’autre part, que la très grande majorité de 
cette population (54%) réside à Conakry1.  

L’hypothèse générale de cette analyse est: la formation supérieure influencerait 
positivement l’insertion socioprofessionnelle des diplômés sortants des IES. 

L’analyse bivariée a consisté à croiser la variable dépendante (le statut 
d’occupation) à chacune des variables indépendantes afin d’apprécier le niveau de 
corrélation qui existe entre elles. Pour mesurer l’association entre deux variables nous 
avons utilisé la statistique du Khi deux à laquelle une probabilité « p » est associée. 
Dans le cas contraire, elles sont dites indépendantes. Dans le cadre de l’étude le  seuil 
retenu est 5%. 

Compte tenu de la nature dichotomique de la variable dépendante (emploi ou 
non), nous avons eu recours au modèle de régression logistique. Sachant que notre 
variable dépendante est qualitative et dichotomique (1= le diplômé a un emploi; 2 = le 
diplômé n’a pas d’emploi). 

Elle consiste à déterminer le lien entre la variable dépendante et les variables 
indépendantes à travers un modèle économétrique. 

iiiiiiiiii VEEEAMRESMLALGLRRLNELSO   876543210

Avec: L logarithme, k (k =0 à 8) les paramètres à estimer, i les individus, i le terme 
d’erreur. 

SO: le Statut d’Occupation, cette variable représente la variable dépendante; NE: 
Niveau d’Etude, son coefficient est positif; RR: la Région de Résidence, son coefficient 
est positif; G: le Genre, son coefficient est également positif; A: l’Âge, son coefficient 
est aussi positif; SM: la Situation Matrimoniale son coefficient est également positif; 

                                           
1Enquête Spécifique sur l’Emploi et le Travail Décent (ESETD-2012, Page 44) 
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MRE: la Méthode de Recherche d’Emploi, cette variable a un coefficient significatif; 
EEA: l’Exercice d’un Emploi Antérieur, son coefficient est également positif; VE: 
Vivre à l’Etranger, son coefficient est supérieur à zéro (0). Les coefficients k  sont 
estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. 

Pour la présente étude, nous avons utilisé les données provenant de l’Enquête 
Spécifique sur l’emploi et le Travail Décent (ESETD-2012) en République de Guinée. 

La relation entre le niveau d’instruction et le statut d’occupation est significative 
au seuil de 5%. Pour les diplômés du supérieur 1(niveau Licence), 34,5% sont occupé 
contre 65,5% non occupés et ceux du supérieur 2 (niveau Master et plus) 70,3% sont 
occupés contre 29,7% non occupés. Selon la région de résidence, 46% des diplômés 
résidents à Conakry2 sont occupés contre 54% de ceux non occupés. Pour les autres 
villes, 55,3% sont occupés contre 33,6% ceux non occupés. Pour la méthode de 
recherche d’emploi, les initiatives personnelles ont été privilégiées par 95,6% des 
diplômés occupés et 4,4% de ceux non occupés. L’exercice d’un emploi antérieur est 
aussi significatif au seuil de 5%. Parmi les diplômés occupés, 69,4% ont exercé un 
emploi antérieur contre 43,0% de ceux qui n’ont pas exercé d’emploi antérieur. Selon 
le genre 51,8% des diplômés du genre masculin sont occupés contre 38,5% des 
diplômés du genre féminin. Selon la tranche d’âge, 19,8% de moins de 25 ans des 
diplômés issus des IES sont occupés contre 80,2% non occupés ; celle de 25 – 34 ans 
39,6% sont occupés contre 60,4% non occupés. Pour la tranche d’âge 35-44 ans, 86,1% 
sont occupés contre 13,9% non occupés et en fin celle de 45 et plus, 84,6% sont occupés 
contre 15,4%. Selon la situation matrimoniale, les mariés, 78,9 % sont occupés contre 
21,1% non occupés. De même, 29,9% des non mariés sont occupés contre 70,1% non 
occupés. Parmi les diplômés sortants des IES ayant vécu à l’étranger, 67,0% sont 
occupés contre 33,0% non occupés. Pour ceux n’ayant pas vécu à l’étranger, 44,9% 
sont occupés contre 55,1% non occupés. 

Les résultats de cette étude montrent que plus le niveau d’étude est élevé plus la 
chance de trouver un emploi s’accroit, également les initiatives personnelles offrent 
plus de chances d’emploi que toute autre méthode de recherche d’emploi, ceux qui ont 
exercé un emploi antérieur ont plus de chances à trouver un emploi que les autres,  les 
hommes priment sur les femmes en termes d’opportunité d’emploi, de même les mariés 
aussi sont plus chanceux que les non mariés, les diplômés ayant vécu à l’étranger ont 
plus de chances à trouver de l’emploi que ceux qui n’ont pas vécu à l’étranger. Il est 
donc nécessaire d’exhorter les jeunes à se former davantage, également encourager 
ceux qui ont des initiatives personnelles à travers l’entreprenariat et la formation en 
technique de négociation et en leadership.  
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Інститут економіки промисловості НАН України,  

м. Київ, Україна 
 

Питання забезпечення добробуту населення та подолання бідності у будь 
якій країні відносяться до пріоритетних сфер соціальної політики. У складних 
умовах втрати частини територій та економічного потенціалу внаслідок агресії 
РФ, триваючого збройного конфлікту на Донбасі, в яких знаходиться Україна в 
останні 5 років, ці проблеми загострилися. Реагуючи на ці виклики, Уряд 
прикладав зусилля для вирішення проблеми низького рівня життя та 
недопущення її поглиблення. На даний період є певні позитивні зрушення в рівні 
життя українців, однак рівень добробуту багатьох верств населення залишається 
мало задовільним, що обумовлює соціальне невдоволення та напругу в 
суспільстві. Тому важливий об’єктивний аналіз реальної ситуації у сфері 
добробуту та визначення стратегічних напрямків підвищення його рівня.  

Для оцінки рівня життя на основі даних державної служби статистики 
проаналізовано вартісні показники доходів і витрат населення (табл.1), а також 
можливості заощадження  і задоволення певних потреб.  

 
Таблиця 1 – Динаміка основних показників рівня життя у 2014-2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2017(18)/ 
2014,% 

Наявні доходи на 1 особу, грн./рік 26782 318093 37080 45763 …* 170,8 
Індекс реальних наявних доходів, % до 
попереднього року 

88,51  79,61  102,01  107,4 …* Х 

Витрати на 1 особу, грн./рік 34557 40464 47776 61102 …* 176,8 
Середньомісячна заробітна плата, грн. 3480 4195  5183 7104 8865 254,7 
Індекс реальної заробітної плати, % до 
попереднього року 

93,5 79,8 109,0 119,1 112,5 Х 

Середній розмір пенсії, грн. на 31.12. 
відповідного року 

1581,5  1699,5  1828,3  2479,2 2648** 167,4 

Частка населення з середньодушовими 
доходами нижче фактичного ПМ,% 

16,7 51,9 51,1 34,9 28,4*** Х 

Джерело: складено за даними державної служби статистики. 
*дані відсутні; **на кінець року; ***за 9 місяців 2018 р. 
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У 2014 році внаслідок зовнішньої агресії та обумовленої нею економічної 

кризи відбулося різке падіння рівня життя населення.  Воно поглибилося у 2015 
році, про що свідчить негативна динаміка індексу реальних доходів населення 
(складав 70,5% від рівня 2013 р.), реальної заробітної плати (74,6% рівня 2013 
р.), а також частки населення з доходами нижче фактичного прожиткового 
мінімуму, яка зросла майже до 52%. Поступовий вихід із глибокої прірви падіння 
добробуту населення почався у 2016 році завдяки динамічному зростанню 
заробітної плати – у 2,5 рази. Розрахунки показують, що рівень реальної 
заробітної плати у 2018 р. перевищив докризовий рівень і становив 109% від 
рівня 2013 р. 

Зростали також і пенсії, однак у меншій мірі. За 2014-2018 р. середній розмір 
пенсії збільшився у 1,7 рази. При цьому погіршилося співвідношення між 
середньою пенсією та заробітною платою: у 2014 р. розмір пенсії складав 45% 
від середньої заробітної палати, у 2018 р. – знизився до 30%. Отже, відносно 
зайнятих, позитивні зрушення у рівні життя пенсіонерів були значно меншими, 
що сприяло поширенню відносної бідності. Тому проблема бідності була 
найбільш гострою саме для пенсіонерів, яких нараховується більше 11 млн. осіб. 
На її вирішення в останній період була спрямована пріоритетна увага Уряду у 
2018-2019 рр., що здійснювалося шляхом індексації пенсій. За даними 
Пенсійного фонду України (ПФУ), на 1 березня 2019 р. середній розмір пенсії за 
віком складав 3158 грн., яку отримувало 8637,5 тис. пенсіонерів. В той же час у 
більшої їх частки пенсія була в межах 3000 тис. грн.  

Хоч реальні наявні доходи населення і не відновилися до рівня 2013 р., 
певне зростання добробуту у 2016-2017 рр. відбулося, про що свідчить суттєве 
зниження частки населення з доходами нижче прожиткового мінімуму – з 52% у 
2015 р. до 35% у 2017 р. В той же час частка населення з доходами нижче 
фактичного прожиткового мінімуму залишається високою, що свідчить про 
наявність значної проблеми бідності. Це обумовлено багатьма причинами, у 
першу чергу – низькими рівнем економічного розвитку, узагальнюючим 
показником якого є динаміка ВВП (табл. 2).  

 
Таблиця 2 – Динаміка валового внутрішнього продукту у 2014-2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2017 до 2014, % 
Валовий внутрішній продукт на 1 
особу, грн. у фактичних цінах 

36904  46413  55899  70210 190,3 

Індекс споживчих цін, % до 
попереднього року; 
Кумулятивний індекс споживчих 
цін, раз відносно 2014 року 

112,1 
 
1 

148,7 
 
1,487 

113,9 
 
1,656 

114,4 
 
1,846 

Х 

Валовий внутрішній продукт на 1 
особу, грн. у цінах 2014 року 

36904 31212 33755 38043 103,1 

ВВП у розрахунку на 1 особу, тис. 
дол. США, за ПКС 2010 року 

17,3  16,6  15,5  15,9 91,9 

Джерело: складено за даними державної служби статистики. 
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За досліджуваний період у поточних цінах ВВП на душу населення зріс в 
1,9 рази, у цінах попереднього року – в 1,8 рази, однак з урахуванням інфляції за 
весь період (кумулятивний індекс споживчих цін за досліджуваний період склав 
1,85) його обсяг у 2017 р. лише на 3% перевищив рівень 2014 р. За паритетом 
купівельної спроможності спостерігається падіння ВВП і лише у 2017 р. мало 
місце невелике зростання. Отже, можна зробити висновок про те, що у 2014-2016 
роках Україна не мала економічних можливостей для зростання доходів 
населення, вони появляються лише у 2017 та у 2018 роках. 

Аналізуючи проблему рівня життя та бідності в Україні слід зробити 
декілька зауважень, які обґрунтовують неоднозначність процесів та висновків 
щодо матеріального становища населення України:  

1) статистичні дані і обстеження домогосподарств не надають повної 
інформації щодо доходів населення. Основними джерелами доходів 
домогосподарств є заробітна плата та інші трудові доходи, підприємницький 
дохід і пенсії. Найбільш повною інформація є по пенсіях, які офіційно 
виплачуються із пенсійного фонду держави. Статистика заробітної плати, яка 
надається підприємствами й установами, охоплює лише частину зайнятих, 
оскільки у 2017 р. на підприємствах працювало 9,1 млн. осіб із 16,2 млн. зайнятих 
[1]. Значна кількість українців працюють у неформальному секторі економіки 
(3,7 млн. осіб), трудові доходи яких не обліковуються державною статистикою. 
Щорічні обстеження домогосподарств (у 2017 р.  обстежено 7958 господарств) 
[2] також не висвітлюють усіх доходів, оскільки: 1) не охоплюють найбільш 
заможні верстви населення, 2) значна частка з відібраних для обстеження 
відмовляється від участі у проекті (у 2017 р. їх було 17,8%); 3) населення в ході 
обстежень не надає повної інформації про доходи; 

2) статистична доходів населення не враховує наявність значних тіньових 
доходів. За даними Міністерства економічного розвитку рівень тіньової 
економіки у січні-вересні 2018 року склав 32% від обсягу офіційного ВВП, а в 
попередні роки був ще вищим [3]. Наявні доходи населення фактично мінімум 
на 1/3 були вищими від оприлюднених даних. Про значні тіньові доходи 
населення свідчить розбіжність між доходами та витратами домогосподарств, у 
2017 р. витрати перевищували доходи на 33%. Отже, фактичне падіння 
життєвого рівня було дещо меншим, ніж це випливає із статистичних даних; 

3) одним із критеріїв добробуту є можливість робити заощадження. 
Динаміка заощаджень на депозитах домашніх господарств мала різновекторну 
спрямованість, однак при цьому не відбулося суттєвого зменшення їх розміру 
навіть в умовах зниження рівня довіри населення до банківської системи. У 2014 
р. на депозитах зберігалося 418133 млн. грн. заощаджень, їх обсяг дещо 
зменшився у 2015 р. (410895 млн.), однак в подальшому зростав і в 2017 р. 
складав 495313 млн. грн. [4, с. 231], тобто зріс на 18,5%, при цьому зростали як 
гривневі, так і валютні депозити. Отже, частка населення, незважаючи на 
зниження рівня життя, мала змогу заощаджувати, однак темпи зростання 
депозитних вкладів були нижчими, ніж темпи зростання номінальних доходів. В 
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той же час внаслідок інфляції відбулося часткове знецінення заощаджень, що 
негативно позначається на можливостях підвищення добробуту; 

4) про позитивні зрушення за останні роки в добробуті населення свідчать 
також зростання роздрібного товарообігу та попиту на послуги. Якщо у 
порівняльних цінах товарообіг у 2014 і 2015 рр. знизився відповідно на 10% та 
20%, то починаючи з 2016 до 2018 року зріс на 16% [5]. Про певне зростання 
добробуту також свідчить динамічне зростання попиту на туристичні послуги. 
Якщо у 2015 р. виїздили за кордон 23,2 млн. українців, то у 2018 р. – 27,8 млн., 
на 20% більше. В тому числі у не прикордонні країни, а в країни переважно 
культурного та рекреаційного туризму (країни ЄС, Єгипет, Туреччину тощо) 
кількість туристичних проїздок зросла з 2,1 до 4,3 млн., більш ніж у 2 рази. У 
Туреччині в 2018 р. побувало 1,19 млн. осіб, у Єгипті – 1,13 млн.[6]. 

Вирішення проблеми підвищення добробуту населення та подолання 
бідності є одним із ключових завдань держави. Відповідно до Цілей сталого 
розвитку (2015–2030 роки), схвалених на саміті ООН у вересні 2015 року, 
розв’язання проблем подолання бідності та зменшення нерівності, підвищення 
рівня життя в Україні у 2016 році було затверджено Стратегію подолання 
бідності та відповідні їй програми на 2016-2017 і 2018 рр. На даний момент є 
певні позитивні зрушення в рівні життя українців. В той же час підвищення 
добробуту залишається одним із основних завдань. Навіть з урахуванням 
тіньової складової Україна значно відстає за рівнем оплати праці та пенсійного 
забезпечення від більшості країн ЄС. Тому наближення до європейських 
стандартів життя є найважливішим завданням держави. Досягнення цього 
потребує значних зусиль для забезпечення соціально-економічного розвитку: 

забезпечення високих темпів економічного зростання шляхом розвитку, 
передусім, сучасного промислового комплексу, видів виробництва з високою 
доданою вартістю, підвищення конкурентоспроможності й ефективності 
вітчизняного виробництва; 

розширення можливостей зайнятості і гідної праці шляхом створення 
нових високотехнологічних та модернізації старих робочих місць у 
формальному секторі економіки, підтримки малого бізнесу, стимулювання і 
створення кращих умов для приватного підприємництва і самозайнятості; 

забезпечення масштабної детінізації економіки, що сприятиме підвищенню 
рівня оплати праці та зростанню надходжень до бюджету, рівня соціального 
захисту працівників при досягненні пенсійного віку; 

формування ефективної системи перерозподілу національного доходу для 
забезпечення більшої соціальної справедливості шляхом кращого 
адміністрування податків та управління соціальним бюджетом країни 

забезпечення більш динамічного зростання доходів пенсіонерів, як найбільш 
уразливої категорії населення, шляхом підвищення розміру пенсів, 
впровадження накопичувальної пенсійної системи, створення умов для 
залучення пенсіонерів до посильної для них трудової діяльності. 
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Страхование по природе своей имеет ярко выраженную социальную 
направленность, а в мировой практике страховой рынок признается одним из 
стратегических секторов экономики. 

По состоянию на 1 января 2019 г. страховую деятельность на страховом 
рынке Республики Беларусь осуществляют 16 страховых организаций (из них 
две страховые организации осуществляют добровольное страхование жизни и 
дополнительной пенсии, одна осуществляет деятельность исключительно по 
перестрахованию), и 28 страховых брокеров [1].  

Страховой рынок является неотъемлемым элементом рыночной экономики. 
Понятие страхового рынка трактуется в экономической литературе в двух 
аспектах.  

Во-первых, страховой рынок представляет собой сферу экономических 
денежных отношений, где объектом купли-продажи является страховая защита. 
Здесь формируются спрос и предложение на страховые услуги. Рынок 
обеспечивает органическую связь между страховщиком и страхователем. 

Во-вторых, страховой рынок представляет собой сложную 
интегрированную систему страховых и перестраховочных организаций. 

Современная система страхового рынка достаточно сложна, и ее 
функционирование невозможно без выработки механизма организации 
страхового дела, который базируется на следующих принципах: 

1) конкуренция страховых организаций; 
2) принцип свободы выбора для страхователей условий предоставления 

страховых услуг, форм и объектов страховой защиты; 
3) принцип надежности и гарантии страховой защиты; 
4) принцип сотрудничества страховщиков; 
5) демонополизация страхового дела [4]. 
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Становление системы страхования и ее развитие в Беларуси обусловлено 
конкретными экономическими, территориальными и национальными 
особенностями республики. 

Поскольку Беларусь являлась одним из экономических районов России, то 
и страховое дело на ее территории было частью единой общероссийской 
системы. Одним из первых на территории Беларуси было организовано в 1881 г. 
в Витебской губернии Динабургское городское общество взаимного страхования 
от огня, которое проводило страхование недвижимого имущества. 

7 апреля 1864 г. царским правительством был принят закон, 
предоставивший право земствам проводить операции как в добровольном, так и 
в обязательном порядке. 

Начиная с 1907 г. в Минской губернии начало проводиться добровольное 
страхование строений, а в 1911 г. взаимное земское добровольное страхование. 

Государственное страхование было введено в Витебской и Гомельской 
губерниях постановлением СНК РСФСР от 6 октября, а на территории БССР – 
постановлением СНК БССР от 3 декабря 1921 г.  

В 1933 г. в страховом деле произошли изменения в направлении его 
дальнейшего подчинения политике государства, нацеленной на укрепление 
колхозного производства, охрану общественной собственности. Вопрос о 
причинах убытков стал главным. Страховые органы стали возмещать убытки 
только от стихийных бедствий или несчастных случаев, происшедших не по вине 
страхователя. Органам Госстраха вменялось в обязанность проверять состояние 
застрахованного имущества. 

В 40-е годы страховые операции Госстраха республики значительно 
возросли. Поступление платежей в 1940 г. выросло по сравнению с 1939 г. в 1,5 
раза, а по сравнению с 1929-1930 гг. – более чем в 9 раз. Возросла разница между 
доходами и расходами страховых органов, поступившая в резервные фонды и 
госбюджет. 

В 1958 г. были несколько изменены организационные основы Госстраха в 
связи с передачей в ведение Министерства финансов союзных республик. Совет 
Министров БССР впервые начал устанавливать размер основного и запасного 
фондов, порядок распределения накоплений, планы доходов и расходов 
страховых органов. 

За 1960-1980 гг. увеличились поступления страховых платежей как по 
имущественному, так и по личному страхованию. 

Организационные преобразования, направленные на усиление 
централизованного руководства и контроля за деятельностью местных 
страховых органов со стороны Госстраха СССР, в дальнейшем явились 
серьезным препятствием для развития страхового дела в республике. 

80- е годы стали важным этапом развития страхования в Беларуси. В этот 
период были расширены права инспекций по выплатам страховых сумм, 
сокращены санкции для отказов в выплате, введены льготы для страхователей. 

Итак, в 1980-1990 гг. произошли значительные количественные и 
качественные преобразования в системе страхования, однако жесткая 



22 
 

централизация страхового дела, государственная монополия, проведение 
фискальной страховой политики, низкий уровень организации и проведения 
страховых операций привели к тому, что страхование не отвечало новым 
требованиям экономического развития республики [5]. 

На сегодняшний день лидером страхового рынка Республики Беларусь 
является Белгосстрах. 

Компания осуществляет обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, а также добровольное 
страхование имущественных интересов физических и юридических лиц. 
Белгосстрах предоставляет своим клиентам более 100 вариантов услуг 
страхования по 80 видам добровольного и обязательного страхования. 

По состоянию на 01.01.2019 г.: 
 численность работников Белгосстраха составила 5702, в том числе 

специалистов – 3267, штатных страховых агентов –2435;  
 уставный фонд составляет 418,1 млн. рублей; 
 собственный капитал составляет 655,6 млн. рублей. 
По итогам за январь-ноябрь 2018 года: 
 доля Белгосстраха составила 46,6% по всем видам страхования, 68,0% 

по обязательным видам и 31,2% по добровольным видам; 
 Белгосстрах оказывает страховые услуги по 82-м лицензируемым видам 

страхования, в том числе по 71-му виду добровольного страхования и 11-ти 
видам (24-м разновидностям) обязательного страхования. 

 

 
Рис. 1 – Динамика страховых взносов, млн. руб. 

 
На рисунке 1 приведена динамика страховых взносов за 2011–2018 гг. 

Общий объем страховых взносов за 2018 г. составил 580,6 млн. рублей, в том 
числе по добровольным – 225,2 млн. рублей, по обязательным – 355,4 млн. 
рублей. 
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Рис. 2 – Динамика страховых выплат, млн. руб. 

 
На рисунке 2 показана динамика страховых выплат в период с 2011 по 

2018 гг. Общий объем страховых выплат за 2018 г. составил 290,7 млн. рублей, в 
том числе по добровольным –108,9 млн. рублей, по обязательным – 
181,8 млн. рублей. 

Белгосстрах включает 8 филиалов и 180 представительств на всей 
территории Беларуси. Кроме того, страховые услуги Белгосстраха оказывают 
Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк, 
Белвнешэкономбанк, БАМАП, Белпочта и Белтелеком. Таким образом, 
действующая сеть продаж страховых услуг Белгосстраха превышает более 5000 
точек продаж по всей территории страны [3]. 

Бизнес-план развития Белгосстраха на 2019 год предполагает 
совершенствование основных и вспомогательных бизнес-процессов, системы 
продвижения и реализации страховых услуг, процессов заключения и 
исполнения договоров страхования, внедрение новых страховых услуг, 
расширение собственной и внешних сбытовых сетей, а также реализацию ряда 
инвестиционных проектов. 

Запланированные мероприятия по организации страховой и финансово-
страховой деятельности Белгосстраха в 2019 году позволят обеспечить: 

 получение страховых взносов по всем видам страхования в сумме 
628,8 млн. рублей; 

 покрытие всех необходимых затрат предприятия на проведение 
страховой деятельности, социальное развитие коллектива, получение 
положительного финансового результата в размере 23,2 млн. рублей и чистой 
прибыли в размере 12,2 млн. рублей. 

 опережающие темпы роста производительности труда по сравнению с 
темпом роста среднемесячной заработной платы; 

 опережающие темпы роста страховых взносов по сравнению с темпом 
роста расходов на ведение дела [2]. 

Таким образом приоритетным направлением деятельности Белгосстраха 
является сохранение лидирующих позиций на отечественном страховом рынке 
за счет повышения конкурентоспособности предприятия на основе роста 
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качества страховых услуг и внедрения инновационных механизмов развития 
страхования. 
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В Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» сталий розвиток визначено в 

якості базового імперативу утвердження ідей гідності, свободи та майбутнього 
[4]. Цілі сталого розвитку в Україні становлять нову систему взаємоузгоджених 
управлінських заходів за економічним, соціальним та екологічним 
(природоохоронним) вимірами, спрямовану на формування суспільних відносин 
на засадах довіри, солідарності, рівності поколінь, безпечного навколишнього 
середовища.  

За результатами роботи Саміту ООН, що відбувся в рамках 70-ї сесії 
Генеральної Асамблеї ООН у2015 році, було прийнято Порядок денний в галузі 
розвитку до 2030 року та сімнадцять Цілей Сталого Розвитку, що є головними 
пріоритетами суспільного поступу на найближче майбутнє [5]. Проголошуючи 
нову еру національних дій та міжнародного співробітництва, новий порядок 
денний зобов’язує кожну країну здійснити широкий спектр заходів, які будуть 
спрямовані не тільки на усунення корінних причин бідності, а й на покращення 
економічного зростання і процвітання, а також на задоволення потреб людей в 
охороні здоров’я, освіті та соціальному забезпеченні, передбачаючи при цьому 
охорону навколишнього середовища [2]. 

Моніторинг і аналіз 17 ЦСР і 169 завдань нового порядку денного 
здійснюється за допомогою сукупності глобальних показників. Ознайомлення зі 
звітами ООН щодо досягнення цілей сталого розвитку, оприлюднених за період 
2014-2016 рр., свідчить про те, що розробка єдиної системи показників наразі 
триває. Визначивши з переліку 17 цілей та 169 завдань найбільш пріоритетні для 
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себе, країни розробляють власні національні показники, які допоможуть 
відстежувати хід виконання цілей та завдань [1]. 

Глобальні показники призначені для аналізу тенденцій досягнення ЦСР до 
2030 року та здійснення міжнародних зіставлень. Проте такі показники не завжди 
прийнятні у національному контексті. Показники, призначені для здійснення 
моніторингу на національному, регіональному та локальному рівнях, мають 
розроблятися з урахуванням можливостей національної статистичної системи. 
Так, наприклад, система глобальних показників ЦСР, наведена за результатами 
47-ї пленарної сесії Статистичної комісії ООН, загалом містить 240 показників [5]. 
Аналіз наявної в Україні інформаційної бази для моніторингу глобальних 
показників досягнення ЦСР свідчить, що наразі органи державної статистики 
збирають інформацію щодо 96 показників. При цьому інформація збирається та 
розробляється: за 52 показниками – у повній відповідності до існуючих 
міжнародних стандартів, за 44 показниками – у неповній відповідності (частковій) 
до існуючих міжнародних стандартів. 

У вересні 2017 року Уряд України представив Національну доповідь «Цілі 
сталого розвитку: Україна» [3], яка визначає базові показники для досягнення 
Цілей сталого розвитку (ЦСР). У доповіді представлені результати адаптації 17 
глобальних ЦСР з урахуванням специфіки національного розвитку. Беручи до 
уваги принцип "нікого не залишити осторонь" та використовуючи широкий 
спектр інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів, була розроблена 
національна система ЦСР (86 завдань розвитку та 172 показники для 
моніторингу їх виконання) [3]. 

Наприклад, успішність виконання чотирнадцяти завдань з досягнення ЦСР 
в регіонах України (із зазначених вище 86) можливо перевірити за допомогою 28 
кількісних показників стану домогосподарств. Ці показники стосуються 6 цілей 
(Ціль 1. Подолання бідності; Ціль 2. Подолання голоду та розвиток сільського 
господарства; Ціль 3. Міцне здоров’я і благополуччя; Ціль 4. Якісна освіта; Ціль 
6. Чиста вода та належні санітарні умови; Ціль 10. Скорочення нерівності).  

Кількість домогосподарств в Україні, згідно даних Державної служби 
статистики України, упродовж 2010–2018 рр. зменшилася на 13,83% – з 17 до 
14,935 млн. одиниць, що пов’язано із складною демографічною ситуацією в країні. 
Середній розмір домогосподарства в Україні впродовж досліджуваного періоду 
коливався в межах від 2,59 до 2,58 осіб, що відповідає середньоєвропейським 
показникам [7] (від 2,0 до 2,8 осіб). Слід зазначити, що за даними ООН [9], 
тенденції останніх 50 років свідчать про зниження розмірів домогосподарств. 
Наприклад, у Франції середній розмір домогосподарств зменшився з 3,1 у 1968 
році до 2,3 у 2011 році, тоді як рівень народжуваності в країні знизився з 2,6 до 2,0 
народжених на одну жінку. У Кенії середній розмір домогосподарств зменшився 
з 5,3 особи на одне домогосподарство у 1969 році до 4,0 у 2014 році, відповідно до 
зниження народжуваності з 8,1 до 4,4 народжених на одну жінку. 

Все більше старіння населення, особливо в розвинених країнах, викликає 
демографічний зсув у майбутніх потребах догляду, але це також означає, що люди 
перебувають у власних будинках довше, що впливає на цикл існуючого житла. 
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Однією з найбільш помітних змін стало зростання домогосподарств у 
Великобританії та інших розвинених країнах.  

Наприклад, статистичні дані, опубліковані Національними рекордами 
Шотландії, свідчать про вплив цих демографічних процесів, оскільки 
прогнозується, що майбутній попит домогосподарств зростатиме швидше, ніж 
зростання населення. До 2037 року зростання населення Шотландії прогнозується 
на рівні 9%, причому зростання кількості домогосподарств прогнозується на рівні 
17%. Ця різниця в 8% є наслідком зростання попиту домогосподарств з боку 
існуючого населення. В Англії, в даний час і до 2041 року, очікується, що 
населення зросте на 16%, а прогнозується зростання домогосподарств на 23%, що 
призведе до 7% різниці у попиті [9].  

Стан, обсяги, середні значення та розподіл фінансів домогосподарств 
дозволяє зробити висновок щодо рівня розвитку території та поступальності цього 
розвитку. Так, успіх досягнення першої з цілей сталого розвитку – подолання 
бідності – може бути оцінений за допомогою таких показників: частка населення, 
чиї середньодушові еквівалентні сукупні витрати є нижчими за фактичний 
(розрахунковий) прожитковий мінімум, частка осіб, добове споживання яких є 
нижчим за 5,05 доларів США за ПКС, частка бідних, які охоплені державною 
соціальною підтримкою, в загальній чисельності бідного населення, 
співвідношення рівнів бідності домогосподарств з дітьми та домогосподарств без 
дітей, рази, частка витрат на харчування в сукупних витратах домогосподарств 
(див. табл. 1) та ін. Згідно з останніми дослідженнями, в цілому світ стає багатшим, 
але основною проблемою є нерівномірність розподілу цього багатства, яка дедалі 
посилюється. За даними глобального звіту Credit Suisse [6], протягом 12 місяців 
до середини 2018 року загальне глобальне багатство домогосподарств 
збільшилося майже на 14 трильйонів доларів до 317 трильйонів доларів – темп 
зростання склав 4,6%. Тим часом середнє багатство зросло на 3,2% до рекордних 
63,1 тис. дол. США на одну особу. При цьому найбільші досягнення в цьому 
напрямі демонструють Північна Америка та Європа, що разом утримують 60% 
загального багатства домогосподарств, при цьому на їх території розміщено лише 
17% домогосподарств світу.  

За 2018 рік Північна Америка додала 6,5 трлн. дол. США до загального 
багатства домогосподарств, майже всі вони – у США, тоді як Європа додала 4,4 
трлн. дол. США, а Китай міцно закріпився на другому місці в рейтингу світового 
багатства, додавши 2,3 трлн. дол. США. Латинська Америка була єдиним 
регіоном, де спостерігалося падіння домогосподарств. Частково це було пов'язано 
з економічною турбулентністю в Аргентині та Бразилії, йдеться у звіті. 

Протягом наступних п'яти років прогнозується, що глобальне багатство 
зросте майже на 26%, і до 2023 року дорівнюватиме 399 трильйонам доларів. 
Третина цього зростання має бути на ринках, що розвиваються, хоча на їхню 
частку припадає лише п’ята частина поточного багатства. Розширення середнього 
класу призведе до значного зростання цього багатства, але кількість мільйонерів 
також швидко зросте, досягнувши рекордних 55 мільйонів до 2023 року. В даний 
час в усьому світі налічується 42,2 млн. мільйонерів, що на 2,3 млн. більше ніж в 
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минулому році.  В звіті зазначається, що в той час як 50% найменш заможних 
домогосподарств світу колективно володіють менше 1% світового багатства, 
найбагатші 10% - володіють 85%. Найзаможніші домогосподарства світу, частка 
яких складає 1% від загальної чисельності домогосподарств володіють  майже 
половиною світового багатства (47%) [6]. 

Згідно доповіді Oxfam, найбідніша половина світу не бачила зростання 
багатства з 2010 року. І навпаки, багатство мільярдерів зросло в середньому на 
13% - у шість разів швидше, ніж заробітна плата звичайних працівників, яка 
зросла на середньорічну суму лише на 2% [8]. 

Отже, моніторинг стану домогосподарств дозволяє визначити 
поступальність регіонального розвитку та успішність досягнення територією 
цілей сталого розвитку. З 17 цілей сталого розвитку ідентифікувати 
результативність регіонального прогресу щодо подолання бідності та 
скорочення нерівності, зміцнення здоров’я і добробуту населення, забезпечення 
якісної освіти, доступу до чистої води та належних санітарних умов можливо 
саме за результатами моніторингу стану домогосподарств за 28 основними 
показниками, цільові значення на період до 2030 року яких визначені у 
Національній доповіді  «Цілі сталого розвитку: Україна». 
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Найважливішою рисою сучасного світового розвитку є глобальна 

трансформація різних сторін життя людського суспільства. Глобалізація світової 
економіки створює нове “навколишнє середовище” для економічного зростання 
країн, визначаючи нові орієнтири їхньої економічної політики. Динамічні зміни 
у світовому господарстві становлять “глобальні виклики” багатьом країнам. 

Виникають нові форми конкуренції, коли дедалі більше суб’єктів 
світогосподарських зв’язків не мають певної державної належності. Щодо 
України, то проблема тут полягає в тому, що процес її інтеграції у світову 
економіку в рамках процесів глобалізації відбувається за умов реформування 
власної економіки при одночасній трансформації зовнішньоекономічних 
зв’язків.  

Щоб не допустити нового спаду виробництва в Україні, необхідно 
запровадити інноваційну модель структурної перебудови й економічного 
зростання, розвивати економіку на основі використання інтелектуального 
потенціалу країни, інакше кажучи, створювати економіку інноваційного типу. 
Проте в Україні вкрай невисокий рівень комерціалізації наукових досліджень, 
практично відсутній розвиток малого інноваційного бізнесу, втрачені будь-які 
ефективні зв’язки між наукою і виробництвом. Сучасні інноваційні структури 
(зокрема, технопарки, венчурні фонди) практично не розвиваються. Йде кадрове 
послаблення наукової бази України, особливо внаслідок процесу «відтоку 
мізків» за кордон [1, с. 16]. 

Істотною проблемою є старіння матеріально-технічної бази науково-
дослідних установ України. У даний час у розвинених країнах до 85–90% 
приросту ВВП забезпечується в результаті виробництва та експорту 
наукомісткої продукції. Україна ж, маючи значний науковий потенціал, вкрай 
недостатньо його використовує для соціально-економічного розвитку. 
Інноваційна активність підприємств в Україні залишається вкрай низькою [3, 
с. 25]. 

Перехід України до інноваційного розвитку можливий лише на основі такої 
економічної моделі, яка передбачає підвищення ролі держави в регулюванні 
економіки. Зокрема, для цього необхідно:  

1. Подолати, негативне ставлення, що склалося в суспільстві, згідно з яким 
економічна діяльність держави, державні та державно-приватні підприємства 
заздалегідь оголошуються збитковими, неефективними, і лише приватні 
підприємства нібито можуть привести до соціально-економічного прогресу 
країни.  

2. Проаналізувати закордонний досвід функціонування державних та 
державно-приватних корпорацій та підприємств, зарубіжну практику 
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державного інвестування в економіку, інфраструктуру тощо з метою втілення 
цього досвіду в економічну політику України.  

3. Проаналізувати можливість більш широкого використання в Україні 
таких форм державно-приватного партнерства, як державне замовлення, оренда 
приватними корпораціями та фірмами державного майна, концесійні угоди.  

4. Розробити програму розвитку різних форм державно-приватного 
партнерства в різних галузях економіки та на різних рівнях: 
загальнодержавному, регіональному та муніципальному.  

5. Створити систему законодавства, яка б чітко забезпечила реалізацію 
програми розвитку державно-приватного партнерства, сприяла б розвитку 
дійсно змішаної економіки з різними формами власності.  

6. Розробити та прийняти нові закони про статус державного, державно- 
приватного підприємства, про оренду державного майна приватними 
юридичними особами, закон про концесії [5, с. 80].  

7. За зразком багатьох країн розробити декілька національних мегапроектів 
із залученням державних та приватних інвестицій: зокрема, можливі 
загальноукраїнські проекти в галузі підвищення рівня охорони здоров’я, 
народжуваності, освіти, будівництва доступного житла, розвитку новітніх 
технологій тощо.  

8. Сформувати виконавчі структури, які б забезпечили розвиток різних 
форм державно-приватного партнерства, а також наглядові та контрольні 
функції [2, с. 66]. 

Україні дісталась у спадок деформована структура економіки і тому щоб 
бути повноцінним гравцем на світовому ринку в умовах глобалізаційних змін 
необхідно проводити реформи. Ринкові реформи повинні відповідати реальному 
стану економіки і суспільства України, що є головним вихідним матеріалом, 
першоосновою, фундаментом, на якому будується нова політико-економічна 
система [4, с. 117]. 

Таким чином, головна спрямованість економічного розвитку полягає у 
диверсифікації напрямів, форм і засобів економічної політики, у наданні цьому 
процесу комплексного, системного характеру. 
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У сучасних умовах економічного розвитку держави досить актуальним 

постає питання боротьби з економічними злочинами. Для досягнення цієї мети 
всі складові економічної системи мають працювати як єдиний механізм і 
забезпечувати її стабільний розвиток. Однак останнім часом спостерігається 
тенденція до збільшення злочинів у сфері економічної діяльності. Так, за 
статистичною інформацією Генеральної Прокуратури України у 2018 році було 
обліковано 113752 кримінальних правопорушень, тоді як у 2017 році було 
зафіксовано 102115 кримінальних правопорушень, вчинених на підприємствах, 
установах і організаціях [6]. Тому важливу роль у розслідуванні таких злочинів 
займають правоохоронні органи, саме у взаємодії зі спеціалістами у сфері 
бухгалтерського обліку – експертами-бухгалтерами [3, с. 40]. 

Актуальність даної теми підтверджується численними науковими 
дослідженнями, зокрема таких вчених як А. Аксьонов, М. Ануфрієв, 
О. Бандурка, В. Болотова, М. Камлик, С. Кравчук, В. Максименко, 
Ю. Свєженцева, В. Тропін і інші. Ці науковці зробили значний внесок у розробку 
питання взаємодії правоохоронних органів зі спеціалістами у сфері судово-
бухгалтерської експертизи. 

Під економічним контролем слід розуміти внутрішньогосподарський 
(внутрішньофірмовий) та зовнішній контроль господарсько-фінансової 
діяльності підприємства (організації, закладу), який здійснюється 
представниками державних органів управління економікою, правоохоронних і 
адміністративних органів, аудиторськими фірмами, громадськими та 
внутрішньогосподарськими (внутрішньофірмовими) контролерами в межах 
визначених для них повноважень і за розробленою завчасно програмою [2, с. 52]. 
У контексті обраної теми, нами розглядатиметься взаємодія при здійсненні 
економічного контролю  правоохоронних органів і спеціалістів у галузі 
бухгалтерського обліку. 

Під взаємодією правоохоронних органів у боротьбі з економічною 
злочинністю слід розуміти необхідну спільну діяльність, що здійснюється на 
основі законних і підзаконних нормативно-правових актів у конкретних 
організаційних формах, узгоджену за метою, місцем та часом і спрямовану на 
забезпечення економічної безпеки України [5, с. 29]. 

Оскільки співробітники органів дізнання та суду, що формулюють перелік 
питань для експерта,  мають лише загальне уявлення про економічні злочини, це 
може обумовити певні проблеми, зокрема пов’язані з  формулюванням 
недоцільних і неточних питань відносно справи, що розслідується. 

Взаємодія експерта та представника правоохоронних органів проявляється 
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в інформаційній формі. Згідно з положеннями теорії інформаційної взаємодії 
учасники будь-якого виду інформаційної взаємодії залежно від їх місця та ролі 
розглядаються як суб'єкт і об'єкт, що знаходяться один із одним у певних 
відносинах; суб'єктно-об'єктні відносини виступають реальним механізмом усіх 
інформаційних процесів у суспільстві. Їхній характер визначає успішність 
протікання цих процесів [4, с. 27]. Виходячи з цього, для успішного виконання 
поставлених завдань представник уповноважених органів у випадку 
необхідності може налагодити ефективну взаємодію з експертом. 

Проведення судово-бухгалтерської експертизи передбачає тісну взаємодію 
слідчого з експертом-бухгалтером, яка виявляється у тому, що: слідчий 
контролює дотримання експертом строків проведення експертизи та створює 
йому необхідні умови для успішного виконання роботи; експерт знайомить 
слідчого зі своїм планом роботи та вибраною методикою дослідження; додаткові 
матеріали збираються як за ініціативою слідчого, так і за клопотанням експерта; 
експерт і слідчий спільно визначають строки проведення етапів експертизи [1, 
с. 167]. 

Для більш ефективної взаємодії експерта та представника правоохоронних 
органів необхідно, щоб під час проведення експертизи хоча б на початковій 
стадії слідчий брав участь у дослідженні. Це дозволить у майбутньому 
представнику органів дізнання більш влучно формулювати питання та збирати 
необхідний перелік документів [3, с. 41]. 

Крім того, для удосконалення економічного контролю з боку 
правоохоронних органів, варто створити спеціалізовану літературу для 
оперативних органів, яка б містила перелік документів, необхідних експертові 
для дослідження. Це забезпечить ефективність і повноту здійснення 
економічного контролю.  

Підсумовуючи сказане вище, можна зробити висновок про необхідність 
удосконалення системи економічного контролю в Україні. Ефективна взаємодія 
правоохоронних органів і експерта-бухгалтера при здійсненні економічного 
контролю є запорукою успіху у боротьбі зі злочинами у економічній сфері. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (НА ПРИМЕРЕ МОЛОЧНОГО 

СКОТОВОДСТВА) 
Васюк А. В.  

старший преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  

г.Горки, Беларусь 
 
В условиях увеличения численности населения и необходимости повышения 

качества жизни людей важным вопросом является повышение эффективности 
функционирования сельского хозяйства, так как продукция указанной отрасли 
обеспечивает человечество продовольствием, а также служит источником сырья 
для других отраслей производства. Актуальность темы исследования обусловлена 
невозможностью обеспечения устойчивого развития сферы сельского хозяйства без 
использования инновационных технологий.  

Реализация инновационных проектов в сфере сельского хозяйства Республики 
Беларусь в настоящее время обеспечиваются в первую очередь Национальной 
стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2030 года; реализацией Комплексного прогноза научно-технического 
прогресса Республики Беларусь на 2006-2025 годы; основными положениями 
Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 
2016-2020 годы, а так же Государственной программы развития аграрного бизнеса 
в Республике Беларусь на 2016-2020 годы. 

В перечисленных программных документах определены основные 
направления аграрной политики, а также показатели, характеризующие 
инновационное развитие, целью которого является повышение эффективности 
производства. Это предполагает освоение новых технологий, видов продукции, 
принятие организационно-технических решений, способствующих продвижению 
товаров и услуг на рынок. Постоянное и последовательное осуществление 
инновационной деятельности способствует формированию инновационного 
процесса, который, исходя из наших исследований, следует определять как – 
систему конкретных мер и мероприятий по организации науки и научных 
исследований и разработок, созданию инноваций и освоению их 
непосредственно в производстве в целях получения новой или улучшенной 
сельскохозяйственной продукции, новой или усовершенствованной технологии 
производства. 

В Доктрине национальной продовольственной безопасности Республики 
Беларусь до 2030 года отмечается, что на одного человека в год в республике 
потребляется 89 килограммов мяса и мясопродуктов, 255 – молока и 
молокопродуктов, 15 – рыбы и рыбопродуктов, 145 – овощей и продуктов их 
переработки, 75 килограммов фруктов, ягод и продуктов их переработки, 289 
штук яиц. В соответствии с положениями Доктрины уровень 
самообеспеченности страны по молоку и молочной продукции соответствует 
потребностям внутреннего рынка, однако стратегической задачей в 
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сложившихся условиях является обеспечение роста объемов производства 
молока и молочной продукции на экспорт. Что в свою очередь может быть 
достигнуто за счет дальнейшего развития молочно скотоводства на 
инновационной основе. 

В Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике 
Беларусь на 2016-2020 гг. определено, что увеличение объемов производства и 
реализации на внешние рынки молочной и мясной продукции, повышение ее 
конкурентоспособности запланировано осуществлять за счет создания новых, 
модернизации, реконструкции и технического переоснащения действующих 
мощностей по переработке молока и мяса.  

В республике осуществлен ряд мер по модернизации материально-
технической базы животноводства, совершенствованию госрегулирования 
производства и его укрупнению на основе кооперации и интеграции, что 
проявилось в положительных аспектах функционирования отрасли: 

 поддержка и развитие крупнотоварного производства, в т.ч. создание 
интегрированных агропромышленных формирований; 

 постоянная работа по созданию и внедрению в производство 
высокопродуктивных пород животных, технологий содержания, кормления и 
воспроизводства поголовья, эффективных методов ведения агропромышленного 
производства, ориентированного на применение высококвалифицированного 
труда; 

 дальнейшее использование факторов интенсификации для формирования 
прочной кормовой базы, гарантирующей полноценное питание животных, в т.ч. 
за счет энергоемких кормов. 

Результаты изучения учеными РНУП «Институт системных исследований 
НАН Республики Беларусь» передового опыта распространения технико-
технологических инноваций в животноводстве подтверждают, что приоритет 
строительства и использования инновационных объектов в молочном 
скотоводстве ставит своей целью создание оптимального биоэнергетического 
комплекса жизнеобеспечения, способствующего полной реализации 
генетического потенциала продуктивности животных, устойчивости их к 
заболеваниям, повышающего производительность труда обслуживающего 
персонала, а также обеспечивающего высокую долговечность технологического 
оборудования и строительных конструкций при минимальных капитальных и 
эксплуатационных затратах. 

Так, в молочно-товарном комплексе на 1000 дойных коров «Рассошное» 
Смолевичского района в числе основных инновационных решений 
предусмотрено следующие:  

 боксовое беспривязное содержание дойных коров с раздачей кормов на 
кормовой стол мобильным кормораздатчиком; 

 кормление полнорационными смесями с учетом стадии лактации, 
величины суточного удоя, физиологического состояния животного; 

 автоматизированное навозоудаление, включающее каскадную 
самотечную систему; 
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 автоматическое регулирование продолжительности светового дня, 
направленное на рост удоев за счет увеличения потребления кормов и их 
лучшего усвоения без изменения рационов; 

 организация управления стадом на основе электронной идентификации 
животных и оценки физиологических параметров (двигательной активности, 
руминации, количества жевательных движений и др.);  

 система доения с возможностью полной роботизации (на базе доильной 
установкой типа «Карусель» на 40 мест производительностью 200 коров/час), 
оснащеная аппаратами с четырехкамерными коллекторами, системой их 
промывки и дезинфекции после каждой выдоенной коровы и т.д. 

Таким образом, повышение эффективности молочного скотоводства и роста 
конкурентоспособности производимой продукции на уровне 
сельскохозяйственных организаций являются соблюдение технологической 
дисциплины и использование инновационных решений. Получение стабильно 
высокой молочной продуктивность следует связывать как с соответствующим 
генетическим материалом, так и с современными технологиями кормления и 
содержания, создающими комфортные, соответствующие физиологическим 
требованиям животных условия.  

Считаем, что распространение подобных объектов в отрасли скотоводства 
станет возможным при смягчении основных факторов, сдерживающих 
внедрение инноваций в отраслях сельского хозяйства, таких как: дефицит 
собственных средств у определяющего большинства сельскохозяйственных 
организаций; недостаточный уровень государственной поддержки; низкий 
инновационный потенциал сельскохозяйственных организаций; длительные 
сроки окупаемости вложений в отрасли; высокая стоимость нововведений; 
отсутствие рынка технологий. 
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Ефективні та скоординовані інституції та стратегії мають важливе значення 

для досягнення збалансованої інтеграції економічних, соціальних та екологічних 
інтересів, центральних для прискорення прогресу у напрямку сталого розвитку. 
У цьому відношенні доречно, що Україна адекватно готова сформулювати своє 
бачення реформованої глобальної інституційної структури, яка б підтримувала 
інституції на регіональному, субрегіональному, національному та місцевому 
рівнях для ефективного впровадження угод та стратегій сталого розвитку. Така 
інституційна структура повинна забезпечувати ефективні зв'язки та посилювати 
синергію впровадження на всіх рівнях. 

Інституційна основа сталого розвитку повинна забезпечувати різноманітні 
функції на місцевому, національному, регіональному та світовому рівнях, серед 
яких: 

1. Досягнення політики та планування соціальних, екологічних та 
економічних аспектів сталого розвитку, узгодженості на місцевому, 
національному, регіональному та глобальному рівнях, що максимізує синергію 
між цілями та процесами інституціонального забезпечення сталого розвитку; 

2. Визначнення шляхів та впровадження механізмів підтримки, за 
допомогою яких вирішуються цілі та завдання інституціонального забезпечення 
сталого розвитку; 

3. Оцінювання міри досягнення цілей і завдань шляхом моніторингу 
виконання, оцінки та звітування про хід виконання та процедур звітності щодо 
зобов'язань органів влади та окремих суб’єктів господарювання у сфері 
дотримання вимог сталості розвитку; 

4. Виконання контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, створених 
для підтримки всіх функцій. 

5. Оінювання адекватності об'єднань інституційних механізмів та 
забезпечення їх роботи: підвищення добробуту людини, досягнення соціальної 
справедливості, у тому числі через покоління, забезпечення екологічної стійкості 
та сталого розвитку. 

Інституційна основа для сталого розвитку повинна також сприяти більш 
глибокому розумінню громадськістю безпрецедентних проблем, з якими 
стикається людське суспільство сьогодні, повинна реагувати на невідкладній 
основі з послідовною політикою, повинна забезпечувати більш справедливий 
розподіл економічних вигiд від розвитку і повинна стимулювати врахування 
аспектів сталого розвитку в політичних рішеннях і підходах до розвитку. 
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Малый бизнес - это предпринимательская деятельность, осуществляемая 

субъектами рыночной экономики при определен-ных установленных законами, 
государственными органами или другими представи-тельными организациями 
критериях [21, c. 6]. 

При определении мер поддержки субъектам малого бизнеса на уровне стран 
ЕС могут применяться и другие показатели, а страны, входящие в ЕС, могут 
использовать и свои показатели при отнесении предприятий к малым. Другие 
Экономические организации устанавливают свои меры отнесения фирм к 
категории малого бизнеса. Так международная Организация Экономического 
Сотрудничества и Развития (ОЭСР), в которую входят экономически 
высокоразвитые страны, определяет предприятия с числом занятых до 19 чел. 
как «весьма малые», до 99 чел. как «малые», от 100 до 499 чел. как «средние» и 
свыше 500 чел. как крупные. 

В 2006 г. Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
(ранее Министерство статистики и анализа Республики Беларусь) изменило 
структуру учета малых предприятий. В соответствии с новой методикой их 
общее число составило 37660 (в т. ч. 2022 крестьянских и фермерских хозяйств, 
ранее не учитываемых в числе субъектов малого предпринимательства), из 
которых 2270 предприятий не осуществляли хозяйственной деятельности. В 
статистике по-прежнему не отражены результаты деятельности индивидуальных 
предприятий без образования юридического лица, что приводит к значительному 
занижению роли малых предприятий в экономике. К тому же в законодательстве 
Беларуси отсутствует термин «среднее предприятие», что означает полное 
отсутствие статистических данных об их деятельности. В основном малые 
предприятия работают в секторе торговли и общественного питания (39.1% от 
общего числа), также значительная доля малых предприятий относится к 
промышленности (22.3%). Малый бизнес частично представлен в строительстве 
(11.7%), на транспорте (5.1%) и в сельском хозяйстве (6.1%). В региональном 
разрезе малые предприятия распределены очень неравномерно. Большая их 
часть (46.5%) сконцентрирована в Минске, где плотность составляет 97.4 малого 
предприятия на 10000 человек. 

На сегодняшний день развитие малого и среднего бизнеса является одной 
из актуальных задач Республики Беларусь. По данным 2018 года, доля субъектов 
малого и среднего предпринимательства составила 25 % в объеме валового 
внутреннего продукта и около 30 % в общем объеме экономически активного 
населения Беларуси, наблюдается сокращение их численности на 3,24  % по 
сравнению с 2017 г. [1]. 
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Одной из проблем развития малых и средних предприятий Республики 
Беларусь является недостаток финансирования. Так как собственных средств 
недостаточно, возникает необходимость поиска дополнительных финансовых 
ресурсов. Получение кредита, согласно рейтингу Doing Business, является самой 
слабой стороной ведения бизнеса в Беларуси (109 место из 189, потеря 4 позиций 
по сравнению с 2018 годом) [2]. К числу наиболее актуальных проблем при 
кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса можно отнести: высокие 
процентные ставки по кредитам, отсутствие отсрочки по процентным платежам, 
а также наличие положительной кредитной истории, которую вновь создаваемые 
предприятия не имеют.  

Второй проблемой развития малого и среднего предпринимательства 
является налогообложение. Согласно рейтингу Doing Business, по состоянию на 
начало 2019 года, Республика Беларусь занимает 63-е место по данному фактору, 
спустившись на 3 позиции по сравнению с 2018 годом [2]. Налогообложение 
субъектов хозяйствований в Республике Беларусь характеризуется крайне 
высокой общей налоговой ставкой (51,8 % от суммы коммерческой прибыли 
предприятия) [2, 3], увеличением удельного веса косвенных налогов, что 
приводит к повышению конечной стоимости товара для потребителя [3]. 
Фактически, современная налоговая система оказывает угнетающее воздействие 
на малые и средние предприятия Беларуси. Это может подтолкнуть их к 
использованию нелегальных схем ухода от уплаты налогов. 

Выявленные проблемы развития малого и среднего бизнеса в Республике 
Беларусь усугубляются текущим и перспективным экономическим состоянием 
государства. Согласно базовому сценарию развития экономики в 2019 году, 
разработанному Научно-исследовательским центром Мизеса, объем ВВП 
Республики Беларусь уменьшится на 3-5%, объемы промышленности и 
сельского хозяйства упадут на 7-10 % и 6-9% соответственно, что 
свидетельствует об экономической рецессии. Инфляция, согласно прогнозным 
данным, в 2019 году составит 15-18% к декабрю 2018 года, а уровень реальных 
денежных доходов населения сократится на 5-7% [4]. 

В связи с этим инвесторы, оценивая текущую и перспективную 
экономическую ситуацию государства, а также оценивая инвестиционный 
климат в Республике Беларусь, предпочтут отказаться от инвестирования в 
белорусские предприятия, лишая их тем самым дополнительных финансовых 
ресурсов. По данным прогноза, в 2019 году объем инвестиций в основной 
капитал предприятий Республики Беларусь сократится на 10-13% [4]. 

В рамках решения проблемы недостатка финансирования субъектов малого 
и среднего бизнеса могут быть проведены следующие мероприятия. Во-первых, 
упрощение системы получения кредита, применение специализированной 
оценки кредитоспособности предприятия; во-вторых, проведение более 
детальной экспертизы каждого проекта, ориентируясь на оценку рыночных 
перспектив реализации проекта; в-третьих, развитие института 
микрофинансирования. В долгосрочной перспективе возможно создание 
специального государственного венчурного фонда. Финансирование таким 
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фондом будет осуществляться опосредованно, через систему региональных 
венчурных фондов, которые накапливают средства потенциальных инвесторов. 
Такой механизм управления обеспечит оперативное инвестирование в 
венчурные проекты малого и среднего бизнеса. 

Для решения проблемы налогообложения следует, во-первых, провести 
мероприятия по смещению акцентов с косвенного на прямое налогообложение, 
постепенно снижая налоговую нагрузку на субъекты малого и среднего 
предпринимательства. Во-вторых, целесообразен ввод регрессивных ставок 
налога на прибыль [3]. Использование данного метода должно стать 
стимулирующим фактором отражения налоговой базы предприятия в полном 
объеме. Также целесообразна организация нефинансовой поддержки малого и 
среднего бизнеса, в частности, создание специализированной структуры по 
оказанию консультационных, правовых, информационных и иных услуг ведения 
бизнеса. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
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Університет державної фіскальної служби України 

м.Ірпінь, Україна 
 
Глобалізаційні процеси є пріоритетним напрямом економічного розвитку 

більшості країн світу. В умовах постійної модифікації економічних систем та 
посилення конкуренції між країнами світу все більшого значення для 
національних економік набуває таке поняття як інновації. Поступово вони 
охоплюють значну частину економічних, політичних, культурних, соціальних 
систем.  

Глобалізаційні та інноваційні процеси є взаємопов’язаними та 
взаємодоповнюючими. Так, основою інноваційних процесів є знання, які є 
запорукою побудови стійкої економіки. Проте жодна країна світу не спроможна 
самостійно створювати та володіти всією інформацією, що є необхідною для 
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стійкого економічного зростання, збільшення конкурентоспроможності та 
стабільності фінансової безпеки. Тому виникає потреба тісної взаємодії 
національних потенціалів та ресурсів різних країн з метою спільного розв’язання 
завдань економічного розвитку на глобальному рівні. 

Питання, пов’язані з інноваційним розвитком національних економік в 
глобалізаційних умовах, є предметом дослідження багатьох науковців, серед 
яких: Антонюк Л.Л., Поручник А.М, Савчук В.С., Харіна О.О., Харченко Т.Б. та 
ін. 

Для вітчизняної економіки пошук та впровадження нововведень в 
економічну систему є необхідною умовою зростання національної 
конкурентоспроможності, адже саме від ефективності цього процесу залежить 
можливість економіки зайняти гідні конкурентні позиції у світовому 
співтоваристві, можливість виходу та утримання позиції на світовому ринку [1, 
c. 65]. 

Стрімкий економічний розвиток держави передбачає застосовування 
наявного науково-технічного, інформаційного та інтелектуального потенціалу у 
виробничі сфери господарювання. На сучасному етапі розвитку вітчизняної 
економіки, дослідивши останні десять років, видно, що в середньому лише 13,12 
% підприємств займаються впровадженням інновацій у виробничу діяльність 
(Рис. 1)  

 

 
Рис.1 – Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, % 

Джерело: складено на основі [2] 
 
Недостатні обсяги та джерела фінансування інновацій є однією з основних 

причин такої негативної тенденції. Адже, за останні десять років загальна сума 
витрат на інноваційну діяльність промислових підприємств становить 117223,3 
млн. грн.[2], у тому числі за рахунок: власних коштів підприємств – 88810,9 млн. 
грн (75,76 %), державного бюджету – 1754,6 млн. грн. (1,5 %), іноземних 
інвесторів – 6673,1 млн. грн. (5,69%), інших джерел – 19984,7 млн. грн. (17,05%). 
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Отже, державна підтримка є досить мізерною, весь тягар покладається на власні 
сили підприємств.  

Кризовий стан вітчизняної науково-технічної сфери, разом із неефективною 
державною системою фінансування та управління наукою, зумовлений також і її 
низькою затребуваністю реальним сектором економіки, відірваністю науки від 
виробництва та недосконалістю законодавства щодо  визначення пріоритетних 
напрямів розвитку інноваційної діяльності [3, 26]. 

Проаналізувавши сучасний стан розвитку інноваційної діяльності, можна 
стверджувати, що для побудови інноваційної моделі економічного розвитку 
України необхідно змінити наявні тенденцій шляхом реалізації таких векторів 
розвитку, як:  

– підвищення конкурентоспроможності та укріплення конкурентних позицій 
на внутрішньому та зовнішньому ринках суб’єктів підприємницького сектору;  

– встановлення на державному рівні пріоритету освіти, науки та технологій;  
– здійснення повноцінної інтеграції у глобальну інноваційну сферу, світову 

торгівлю наукоємними товарами та інтелектуальною власністю [1, c. 70]. 
Отже, сучасний стан інноваційного розвитку нашої держави можна визнати 

незадовільним. Показник наукоємності економіки становить менше 1% ВВП, 
тоді як у країнах ЄС – в середньому близько 2% . Слід зазначити, що важливою 
складовою інноваційного розвитку України повинна стати державна система 
визначення та підтримки реалізації пріоритетів розвитку інноваційної діяльності, 
адже інноваційний тип розвитку є рушійною силою глобалізаційних процесів та 
вирішальною умовою інтеграції нашої країни до європейського економічного 
простору.  
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На сучасному етапі розвитку економіки України актуальності набувають 

дослідження корпоративного сектору, оскільки саме від нього залежить її 
ефективність. Тому виникає необхідність дослідження питань динаміки розвитку 
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акціонерних товариств, зокрема публічнихі і приватних, напрямів їх 
господарської діяльності, особливості і ефективність емісїї акціонерних 
товариств, управління прибутком, залучення інвестицій тощо. В Україні 
корпоративний сектор переважно сформувався в результаті перерозподілу 
державної власності і проведення процедури приватизації. В сучасних 
економічних умовах є досить актуальним питання, що пов’язано з дослідженням 
особливостей діяльності акціонерних товариств в Україні та необхідністю 
визначення та усунення факторів, які негативно впливають на подальший їх 
розвиток. 

Нині існує тенденція щодо зменшення кількості акціонерних товариств 
(табл.1), проте вони відіграють важливу роль в економіці нашої держави, адже 
цей вид господарюючих суб’єктів створює найбільшу частку ВВП країни. 
Складна економічна ситуація в Україні, що обумовлена окупацією територій, 
проведенням військових дій на Сході країни, генерує підвищений ризик 
збитковості акціонерних товариств, що, своєю чергою, тісно корелює з 
проблемою не нарахування дивідендів. З огляду на сучасні негативні тенденції, 
держава повинна втручатися та здійснювати заходи щодо регулювання 
діяльності акціонерних товариств. 

 
Таблиця 1 – Кількість акціонерних товариств в Україні 

Кількість суб’єктів 
господарювання, одиниць 

01.02.15  01.01.16  01.01.17  01.01.18  01.01.19 

Акціонерні товариства 15887 15571 15206 14710 14310 
з них      
публічне акціонерне 
товариство 

4211 4149 3122 2186 1727 

приватне акціонерне 
товариство 

3491 3486 4348 5076 5304 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2019/ks_opfg/ks_opfg_0119.htm 
 
До основних причин, які зумовили тенденцію зниження кількості 

акціонерних товариств, можна віднести реорганізацію акціонерних товариств в 
інші організаційно-правові форми, неможливість підтримувати дану форму 
власності підприємствами, що були створені в процесі приватизації та 
корпоратизації, та зміну законодавчої бази. 

Щодо першої причини, а саме реорганізації акціонерних товариств, зокрема 
їх перетворення на товариства з обмеженою відповідальністю. Так загальна 
кількість товариств з обмеженю відповідальністю протягом останніх п’яти років 
збільшувалась (табл.2). Це підтверджується даними Державної служби 
статистики України [1]. 

 
Таблиця 2 – Кількість товариств з обмеженою відповідальністю в Україні 

 01.01.15  01.01.16  01.01.17  01.01.18  01.01.19 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю 

519607 488205 532401 576554 632231 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2018/ks_opfg/arh_ks_opfg_18.htm 
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Загальна кількість товариств з обмеженою відповідальністю збільшилася на 

112624 од. за період 2015-2019 рр. Даний перехід пояснюється перевагами 
товариств з обмеженою відповідальністю над акціонерними товариствами, до 
яких можна віднести мінімальний розмір статутного капіталу: акціонерних 
товариств – 1 250 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня звітного 
року (на 1.01.2017 – 4 млн. грн.), тоді як розмір статутного капіталу товариства з 
обмеженою відповідальінстю не обмежуються [2, с.97]. Як правило, товариство 
з обмеженою відповідальністю орієнтоване на суб’єкти малого підприємництва, 
тоді як акціонерне товариство є правовою формою об’єднання великого 
капіталу. В Україні станом на 2017 р. малий та середній бізнес становить 99,88% 
(337857 підприємств) загальної кількості підприємств, де розмір статутного 
капіталу не завжди досягає потрібної кількості для створення акціонерних 
товариств і перевага надається створенню саме веденню діяльності у формі 
товариств з обмеженою відповідальністю [1]. 

 
Таблиця 3 – Кількість великих, середніх і малих підприємств в Україні 

Кількість суб’єктів 
господарювання, одиниць 

2015 2016 2017 

Великі підприємства 423 383 399 
Середні підприємства 15203 14832 14937 
Малі підприємства 327814 291154 322920 
Усього: 343440 306369 338256 

Джерело: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm 
 
Основні проблеми функціонування суб'єктів господарювання акціонерної 

форми власності: 
– великі первинні витрати грошових коштів і часу при реєстрації за рахунок 

витрат на юридичні послуги, підготовку реєстраційних документів, випуск акцій 
тощо; 

– неможливість із боку підприємств, створених у процесі приватизації та 
корпоратизації, підтримувати акціонерну форму власності; 

– подвійне оподаткування: оподатковується спочатку прибуток, а потім 
дивіденди акціонерів; 

– розбіжності між функціями власності і контролю, що провокує 
виникнення конфліктів між акціонерами корпорації і менеджерами, що 
негативно впливає на гнучкість управління; 

– труднощі ліквідації у зв’язку з існуванням принципу обмеженої 
відповідальності (найчастіше корпорація припиняє своє існування в результаті 
злиття або поглинання іншими суб’єктами господарювання); 

– потенційні можливості для зловживань посадових осіб;  
– нестабільність законодавчої бази [4, с. 38-39; 5, с. 6-7]. 
Для удосконалення функціонування акціонерних товарист періодично 

вносяться правки в чинний Закон України «Про акціонерні товариства» [3]. 
Відповідно до Закону усі публічні акціонерні товариства повинні: по-перше 
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знаходитися в лістингу фондової біржі, що є вкрай складним з огляду на 
реальний стан випуску позалістингових акцій; по-друге, вивести у вільний обіг 
не менше 10% акцій; по-третє, якщо акціонерні товариства не відповідають 
вимогам, провести додаткову емісію акцій або продати частину акцій у вільний 
обіг. Саме ці вимоги до функціонування акціонерних товариств сприяють 
реорганізації публічних товариств в приватні та у товариства з обмеженою 
відповідальністю. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО ШОУ-БІЗНЕСУ 

Деркач М.С. 
Науковий керівник – к.е.н., доцент Фоміна О.О. 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
м. Покровськ, Україна 

 
Розвиток сучасної масової культури є невід'ємною частиною становлення 

суспільства. Розглянемо її з комерційної точки зору, а саме як шоу-бізнес. 
Привабливість і прибутковість шоу-бізнесу в розвинених країнах світу 
обумовлені швидким розширенням сфери послуг у цілому, зростаючими 
потребами населення в послугах індустрії розваг, стрімким розвитком науково-
технічного прогресу і технологій, глобалізацією ринків. Поряд з цими 
тенденціями спостерігається значне збільшення конкуренції в сфері шоу-бізнесу, 
зростаюче значення системи взаємовідносин зі споживачами, ступеня 
задоволення їхніх потреб. Дані обставини пояснюють зростаючий інтерес до 
шоу-бізнесу і як концепції управління, і як інструменту впливу. Переважна 
більшість успішних країн сучасного світу досягла відповідного рівня розвитку 
на основі людиноорієнтованої економіки, де на перше місце поставлено 
необхідність задоволення потреб індивіда з метою його розвитку і забезпечення 
добробуту в суспільстві. Наведемо ключові дефініції нашого дослідження: шоу-
бізнес та економічний потенціал. Шоу-бізнес представляє собою таке економічне 
явище, що має свою специфіку та особливості функціонування, а його метою є 
отримання прибутку від надання послуг у сфері індустрії розваг [1]. Під 
економічним потенціалом будемо розуміти здатність економіки країни загалом, 
її галузей, підприємств, господарств здійснювати виробничо-економічну 
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діяльність, сприяти розвиткові виробництва та споживання [2]. Відповідно до 
зазначеного випливає, що тема є достатньо актуальною, тому що потреби є 
нескінченними, в тому числі і у відпочинку та розвагах, і постійно існує 
проблема самовираження індивідів, а шоу-бізнес сприяє вирішенню цих проблем 
та ще має на меті отримання прибутку від діяльності.  

Тенденції розвитку українського шоу-бізнесу – це фактор який допомагає 
проаналізувати та зробити припущення щодо його економічного потенціалу. 
Представимо основні етапи його розвитку у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Етапи розвитку українського шоу-бізнесу 

Рік Подія 
1991 Вперше пройшов фестиваль «Червона Рута» 
1994 Створення гурту «Океан Ельзи» 
1995 Поява хіт-параду «Територія А.»  

1998 

Перші виступи команди КВН «95 квартал». Ця ж команда в 2001 році виграє 
Українську лігу КВН, а пізніше створить «Студію «Квартал-95», «Вечірній 
квартал», «Вечірній Київ» і «Розсміши коміка». За участю зірок студії будуть 
також створені серіали «Свати» і «Слуга народу», три фільми «Любовь в большом 
городе» і ремейк кінострічки «Службовий роман» 

2002 Починає мовлення музичний канал «М1» 

2003 
Україна вперше бере участь в Євробаченні. Олександр Пономарьов з піснею 
«Hasta la vista». Співак зайняв тільки 14-е місце 

2004 Руслана перемагає на Євробаченні з піснею «Дикі танці» 
2005 Євробачення вперше проходить в Україну 

2006 
Дебют дуету «Потап і Настя». Надалі Потап став успішним продюсером і запустив 
«MOZGI Entertainment» до складу якої входять: «Время и стекло», «ПТП», 
«Мізки» і Мішель Андраде 

2010 Перший сезон вокального шоу «Х-фактор» 
2016 Джамала перемогла на Євробаченні в Стокгольмі 

Джерело: складено автором 
 
Однією з основних проблем яка заважає розвитку економічного потенціалу 

шоу-бізнесу є порушення авторського права або піратство. Порушення 
авторського права – правопорушення, суть якого становить використання творів 
науки, літератури і мистецтва, які охороняються авторським правом, без дозволу 
авторів або правовласників або з порушенням умов договору про використання 
таких творів. До числа основних способів порушення авторських прав 
відноситься незаконне копіювання та розповсюдження твору, а також плагіат. 
Хоча на даний момент в Україні є майданчики для легального користування 
продукцією цього виду діяльності (наприклад, на майданчиках Google Play) вони 
не користуються популярністю, через проблеми захисту авторського права та 
досить високий рівень цін.  

Ще однією поширеною в Україні проблемою є нестача фінансування та 
зацікавленості в інвестуванні саме в цю сферу, що пов’язано з проблемами 
захисту авторського права, оскільки витрати на організацію концертів і шоу-
програм окупаються за умови збільшення кількості концертів або підвищення 
вартості квитків. Продаж аудіо- і відеопродукції, відеоігор залежить від 
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купівельної спроможності населення, грамотно організованої рекламної 
кампанії. 

З іншого боку проблему фінансування можна розглянути з боку зниження 
купівельної спроможності населення в зв’язку з кризою. 

Економічна криза і військові дії в країні погано відобразились на попиті на 
продукцію розважальної індустрії. Людей все менше турбує питання як 
розважитись і все більше як прогодуватись та вижити.  

Відтік талантів за кордон, через всі перелічені проблеми. Оскільки артисти 
не бачать іншого виходу, ніж шукати себе за кордоном. Так ми втрачаємо 
таланти, а потім переплачуємо за купівлю того продукту, який виробляють наші 
співвітчизники за кодоном.  

Розвиток індустрії шоу бізнесу надзвичайно важливий, оскільки він впливає 
на різноманітні сфери економічного і духовного життя нашої країни: 

 задоволення потреб населення; 
 підвищення національної свідомості; 
 просування вітчизняного продукта; 
 наповнення казни податками; 
 створення додаткових робочих місць; 
 підвищення іміджу країни. 

Разом з тим, існує декілька принципів які дозволять зробити український 
шоу-бізнес не тільки відомим, але й прибутковим. Користуючись іноземним 
досвідом щодо цього питання [3], маємо наступне. 

По-перше, відсутність сексу – обов'язкова умова створення прибуткового 
кіно, оскільки за рахунок дітей значно збільшується аудиторія фільму. Рейтинг 
R, присвоєний за еротику, тягне за собою подальші економічні проблеми. 

По-друге, успіх картини залежить безпосередньо від часу, коли вона 
випускається і від аудиторії на яку вона розрахована. 

По-третє, СМС голосування – унікальна річ, яка дозволяє зацікавити 
глядача та заробити. 

Також щоб створити в суспільстві уявлення про індустрію шоу-бізнесу, як 
про галузь проводяться всілякі церімонії нагородження та премії. 

Таким чином, економічний потенціал розвитку шоу-бізнесу в Україні є. 
Взагалі, сфера шоу-бізнеса дуже прибуткова, і якщо правильно налагодити її 
роботу, подолати наявні проблеми (серед основних порушення авторського 
права, брак коштів та маленька купівельна спроможність населення), то не 
держава буде платити з казни на його розвиток, а шоу-бізнес буде збагачувати 
країну. Саме ці питання є перспективами подальших досліджень економічного 
потенціалу українського шоу-бізнесу. 
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ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

АЛГОРИТМОВ 
Дмитриева О.А. 

д.т.н., проф. 
Донецкий национальный технический университет,  

г. Покровск, Украина 
 
Вопросы эффективности принятия финансовых решений являются 

особенно значимыми для больших предприятий таких, как промышленные 
комплексы, которые отличаются множественностью сфер деятельности, 
постоянным изменением объемов и ассортимента выпускаемой продукции, 
повышенной интенсивностью финансовых и информационных потоков, 
зависимостью от внешних источников финансирования. Поэтому одной из 
главнейших подсистем управления промышленным комплексом, бесспорно, 
является подсистема управления финансами, которая определяет оптимальный 
состав финансовых активов, величины инвестиционных средств, оптимальное 
управление финансовыми потоками для обеспечения платежеспособности и 
финансовой устойчивости предприятия. Это приводит к необходимости 
решения задачи многокритериальной оптимизации с учетом сразу нескольких 
критериев (максимизации прибыли, минимизации рисков и т.д.).  

Развитие предприятия происходит до тех пор, пока существует 
возможность увеличения прибыли. В случае, если данный потенциал 
исчерпывается, предприятие встает перед выбором: усиливать конкурентную 
борьбу или переходить к диверсификации производства, то есть к вкладыванию 
средств в разные направления деятельности. В этой ситуации рациональным 
может быть принятие решения об изъятии средств из основного бизнеса с целью 
финансирования мероприятий диверсификации. С математической точки 
зрения моделирование таких процессов базируется на использовании 
алгоритмов распределения ресурсов. Для реализации таких задач в работе 
предлагается использовать методы эволюционных вычислений [1]. 

Задача распределения капитала заключается в формировании оптимальной 
совокупности сфер деятельности и определении размера средств, которые 
инвестируются. Рассматривается n возможных направлений деятельности: 

1 2, ,  ..., ,nSD SD SD  любое из которых характеризуется своим набором 
параметров (например, производственная функция, себестоимость продукции, 
показатели качества продукции). Также имеется множество из m показателей 

niJJ i
m

i ,...,1;,...,1   (например, рентабельность, риск и т.п.), с помощью которых 
строится оценка эффективности i -ой сферы деятельности. Для оценки 
оптимальности распределения средств между направлениями деятельности 
предприятия определяются p критериев  pJJ  ,...,  1 , значения которых зависят 

от показателей mJJ ,...,1  любой из сфер деятельности: 
  pkJJJJFJ n

m
n

mkk
i ,...,2,1,,...,,...,,..., 1

11
1  . Тогда задача оптимального распределения 
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средств размером K заключается в нахождении такого распределения капитала 
 n21 ..., ,, KKKK opt между направлениями деятельности SD1, SD2, ..., SDn   

среди всех возможных распределений *K , которое максимизирует 
(минимизирует) значения критериев  pJJ  ,...,  1 . 

Производственный процесс рассматривается в общем виде, то есть 
анализируется только количественная связь «вход – выход». Процесс развития 
каждого направления в самом общем виде может быть представлен с помощью 
логистической кривой, которая описывается дифференциальным уравнением 

1 2( ) ( )
dy

y y
dx

       

где ( )y x  – значение объёма выпуска рассматриваемой сферы деятельности, 
x  – параметр, выражающий совокупные затраты по данному направлению 
деятельности,   - постоянная, большая 0, 1  и 2  - константы, ограничивающие 
производственный результат функционирования данного направления. 

Тогда функция общего дохода имеет вид: 

1 2 1
( , ,..., ) ( )

n

n i ii
F x x x y x


 

 
Определение среднего размера возможных потерь от вклада средств в 

соответствующую сферу деятельности можно представить как: 

1

( )
( ) ( ) *

( )

i i
ni i i i

j jj

y x
R x y x

y x





. 
Тогда величина среднего размера общих возможных потерь: 

1 2 1
( , ,..., ) ( )

n

n i ii
R x x x R x


 

. 
Решаются 2 оптимизационные задачи. Первая из них 

1 2( , ,..., ) maxnF x x x  , 
1

, 0
n

i ii
x X x


    

позволяет найти точку 1 *X  и соответствующее значение целевой функции 

1 *f . Решение второй задачи 

1 2( , ,..., ) minnR x x x  , 
1

, 0
n

i ii
x X x


    

дает значение 2 *X  и соответствующую величину целевой функции 2 *f . 
«Идеальная» точка в пространстве критериев «доход– средний размер 

возможных потерь» имеет координаты 1 2* ( *, *)F f f . Решение задачи: 

( ( ), *) mind F X F  , 
1

, 0
n

i ii
x X x


   , 

где ( ( ), *)d F X F  – расстояние между двумя точками в пространстве 
критериев, определяемое по формуле: 

12 2 2
1 1 2 2( ( ), *) [( *) ( *) ]d F X F f f f f    , 

позволяет получить представляет собой оптимальное распределение 
средств. 
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Для решения оптимизационной задачи предлагается использовать аппарат 
генетических алгоритмов (ГА), который представляет специальную технологию 
для поиска оптимальных решений, успешно используемую в разных областях 
науки и бизнеса [1-3]. Основная идея генетического алгоритма состоит в 
создании популяции особей (индивидов), любая из которых представляется в 
виде набора хромосом. Любой индивид есть возможное решение данной 
оптимизационной задачи. При решении задач каждый индивид популяции 
представлялся n хромосомами, где n соответствует количеству сфер 
деятельности, между которыми нужно распределить средства предприятия. 
Каждая хромосома есть вектор из нулей и единиц, то есть последовательность 
бит, которая кодирует размер вклада средств в соответствующее направление 
деятельности. Для кодирования в работе использовался код Грея, при котором 
соседние числа отличаются значением одного бита. 

В качестве базовых операторов генетического алгоритма использовались 
мутация, которая случайно изменяет (инвертирует) одну или несколько 
позиций (генов), и кроссинговер, который был реализован следующим образом: 
из популяции выбирались две особи, которые назначались родителями. 
Определялась (случайным образом) точка разрыва, потомки создавались как 
конкатенация частей первого и второго родителей. Из двух потомков методом 
турнирного отбора определялся наиболее приспособленный и он прибавлялся к 
следующему поколению. 

Жизненный цикл популяции представляется несколькими случайными 
скрещиваниями, в результате которых к популяции прибавляется какое-то 
количество новых индивидуумов [1]. Отбор реализован следующим образом: 
оценивается приспособленность индивидуума - значение целевой функции 
(фитнесс-функции) на этом индивидууме. Выживаемость наиболее 
приспособленных особей обеспечивается формированием популяции 
соответственно значениям целевой функции. Чем более приспособлен 
индивидуум, тем более достоверно его участие в кроссинговере, то есть 
размножении. Таким образом, модель отбора определяет, каким образом 
следует строить популяцию следующего поколения. Достоверность участия 
индивидуума в скрещивании пропорциональна его приспособленности. 

В работе также используется стратегия элитизма, при которой несколько 
лучших индивидуумов переходят в следующее поколение без перемен, не 
принимая участие в кроссинговере и отборе. Использование элитизма ускоряет 
сходимость генетического алгоритма. В то же время использование этой 
стратегии повышает достоверность попадания решения в локальный 
экстремум. В любом случае каждое следующее поколение в среднем лучше 
предшествующего. Если приспособленность индивидуумов перестает заметно 
увеличиваться, процесс останавливается и в качестве решения задачи 
оптимизаци выбирается наилучший из найденных индивидуумов [1-2]. 

В отличие от классической схемы функционирования генетического 
алгоритма [3] следует отметить несколько особенностей, которые используются 
в работе при нахождении оптимального распределения средств между сферами 
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деятельности: 
1) поскольку объемы вкладов ограничены, не все значения хромосом 

являются допустимыми. Это учитывается при генерировании популяций; 
2) поскольку суммарный объем инвестиций фиксированный, то во 

время кроссинговера и мутаций нужно следить за тем, чтобы сумма хромосом 
индивидуума не изменялась и была равна суммарному объему средств; 

3) во время кроссинговера скрещиваются хромосомы с одинаковыми 
номерами разных индивидуумов. 

В разработанной модели реализованы три задачи оптимизации – 
нахождение максимального размера дохода, минимизация среднего размера 
возможных потерь и оптимизация соотношения «доход – средний размер 
возможных потерь». Программная система реализована в среде Borland 
Developer Studio for Microsoft Windows и основана на принципах объектно- 
ориентированного проектирования программных систем. Программная система 
позволяет проводить исследования разработанной модели управления и 
оптимизации финансовых потоков, основываясь на методах эволюционных 
вычислений решения задач многокритериальной оптимизации. 

Основной алгоритм программной системы реализует решение задачи 
поиска оптимального распределения средств. При решении задачи 
оптимизации финансовых потоков комплекса используется аппарат 
генетических алгоритмов. Графические зависимости позволяют исследовать 
приспособленность аппарата генетических алгоритмов к решению задач, 
которые возникают в разработанной модели. В результате определены значения 
основных параметров используемых генетических алгоритмов, которые за 
минимальное количество итераций получают наиболее близкий к 
оптимальному результат. Исследование модели проводилось в созданной 
программной системе, которая позволяет получать варианты распределения 
средств по множеству направлений деятельности. Кроме этого, разработанная 
программная система формирует зависимости доходности и потерь от размера 
капитала, который распределяется между сферами деятельности. Также 
проведены исследования, связанные с определением количества индивидуумов 
в популяции, вероятностей кроссинговера и мутации, позволяющих сократить 
число итераций, необходимых для достижения экстремума. 
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В современных условиях развития интеграционных процессов, активного 

создания новых зон свободной торговли, заключения иных региональных 
торговых соглашений правила определения страны происхождения товаров 
приобретают особое практическое значение [5]. Определение происхождения 
товаров необходимо для корректного применения мер и нетарифного 
регулирования, установления требований в отношении маркировки товаров, 
для целей государственных закупок, статистического учета и т.д. 

До начала 2019 года определение происхождения товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в 
условиях непреференциальной торговли осуществлялось согласно Соглашению 
о единых правилах определения страны происхождения товаров от 25 января 
2008 года (далее – Соглашение). По нашему мнению, данное Соглашение 
не решало многих существенно важных проблем в части определения 
происхождения товаров. В данной связи Решением Совета Евразийской 
экономической Комиссии (далее – ЕЭК) от 13 июля 2018 г. № 49 были 
утверждены новые правила определения происхождения товаров (вступили в 
силу 12 января 2019 года).  

По результатам анализа вышеупомянутого Соглашения были выявлены 
следующие проблемы, требовавшие оперативного решения в новой редакции 
непреференциальных правил:  

1. Отсутствовали цели применения непреференциальных правил, что 
приводило к неоднозначности и неопределенности в их толковании участниками 
внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и контролирующими 
органами. 

2. Правилами были установлены критерии достаточной переработки 
товаров, которые не работали на практике и не позволяли эффективно применять 
меры регулирования внешней торговли. 

3. Положения, регламентирующие документальное подтверждение 
происхождения товаров, не были зафиксированы в Соглашении, что приводило 
к отсутствию единых подходов и требований к одним и тем же регулятивным 
процедурам. 

4. Предоставление сертификата о происхождении товара в бумажном виде 
в некоторых случаях являлось необходимым условием при осуществлении 
электронного декларирования.  

Ознакомившись с новыми непреференциальными правилами, 
утвержденными Решением ЕЭК № 49, следует отметить, что сейчас они имеют 
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четкую, выстроенную в логическом порядке структуру, и состоят из 4 разделов, 
34 пунктов и Приложения.  

Новая редакция правил устанавливает четкую цель применения 
непреференциальных правил определения происхождения товаров посредством 
ссылки на п.2 ст.37 Договора о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года, согласно которому для целей применения мер таможенно-
тарифного регулирования (за исключением целей предоставления тарифных 
преференций), применения мер нетарифного регулирования и защиты 
внутреннего рынка, установления требований к маркировке происхождения 
товаров, осуществления государственных (муниципальных) закупок, ведения 
статистики внешней торговли товарами применяются правила определения 
происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза 
(непреференциальные правила определения происхождения товаров), 
устанавливаемые Комиссией [1]. 

Сравнительный анализ двух редакций непреференциальных правил 
определения происхождения товаров показал, что изменения в части полностью 
полученных товаров и простых операций были незначительными. Например, 
Соглашение содержало 11 положений касательно полностью полученных или 
произведенных товаров, а Решение Совета ЕЭК № 49 содержит 12. 
Нововведением стало включение в их состав полезных ископаемых, 
минеральных продуктов и иных природных ресурсах, полученных из 
атмосферного воздуха, а также продукции высоких технологий, полученной 
в открытом космосе на арендованных космических аппаратах.  

В действующих непреференциальных правилах дано определение простых 
операций и расширен их перечень с 16 до 20. Отметим, что сейчас нанесение и 
(или) печать торговых марок, логотипов, этикеток и других подобных 
отличительных знаков на товар и (или) его упаковку, заморозка и (или) 
размораживание, а также использование (эксплуатация) товара по назначению 
считаются простыми операциями.  

Новые непреференциальные правила устанавливают два новых критерия 
достаточной переработки, которые доказали свою эффективность на практике 
в рамках других торговых блоков (НАФТА, АСЕАН и т.д.). В настоящее время 
если при производстве продукции используются материалы из других 
государств, то происхождение товаров определяется на основании одного из 
двух альтернативных критериев, который участник ВЭД сможет выбрать 
самостоятельно: смена кода единой ТН ВЭД ЕАЭС, который может быть 
изменен на уровне любого из первых четырех знаков, или доля стоимости 
непроисходящих материалов в продукте (их стоимость при переработке или 
производстве не должна превышать 50% цены готового товара). 

Также целесообразно отметить, что ЕЭК были разработаны так называемые 
«особые» критерии, которые в отдельных случаях могут использоваться при 
определении происхождения товаров, а именно:  

1) осуществление операций по переработке или производству, в результате 
выполнения которых классификационный код товара в соответствии с 
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Гармонизированной системой описания и кодирования товаров отличается на 
определенном уровне от классификационного кода непроисходящих 
материалов;  

2) выполнение необходимых условий, производственных и 
технологических операций, при осуществлении которых товар считается 
происходящим из той страны, на территории которой эти условия были 
выполнены и (или) эти операции имели место; 

3) изменение стоимости товаров, когда добавленная стоимость достигает 
фиксированной доли в стоимости товара или стоимость использованных 
непроисходящих материалов не превышает фиксированной доли в стоимости 
товара [2]. 

Еще одной новеллой стало введение «остаточных» критериев определения 
происхождения товаров, в отношении которых в ЕАЭС применяются меры 
защиты внутреннего рынка. Данные критерии предусматривают возможность 
определить происхождение даже при невыполнении основного критерия 
происхождения: 

1) если при производстве товара использовались материалы, 
происходящие только из одной страны, отличной от страны, в которой 
осуществлялось производство товара, то полученный товар признается 
происходящим из страны, из которой происходят все используемые материалы;  

2) если при производстве товара использовались материалы, 
происходящие более чем из одной страны, то полученный товар признается 
происходящим из страны, из которой происходит большая по стоимости часть 
используемых материалов в стоимости полученного товара на условиях 
"франко-завод". В этом случае стоимость материалов определяется как их 
таможенная стоимость при ввозе в страну, в которой осуществлялось 
производство товара [2].  

Также целесообразно упомянуть так называемое правило De minimis, 
которое ранее не было предусмотрено правилами ЕАЭС. Согласно правилу De 
minimis стоимость использованных непроисходящих материалов, в отношении 
которых не выполняется критерий определения происхождения товаров, не 
превышает 10 процентов стоимости товара на условиях «франко-завод» и такие 
материалы являются необходимым компонентом при производстве товара. 
Данное правило характерно для положений, регламентирующих происхождение 
товаров в региональных соглашениях НАФТА, МЕРКОСУР и АСЕАН.  

Правила предусматривают возможность внедрения электронных систем 
сертификации и верификации происхождения, однако это возможно только при 
наличии договоренности между таможенным органом государства-члена ЕАЭС 
и системы верификации происхождения, позволяющей осуществить проверку 
выдачи сертификата о происхождении товара и достоверности содержащихся в 
нем сведений. Применение электронных систем верификации происхождения 
позволит декларантам в определенных случаях не предоставлять документ о 
происхождении товара на бумажном носителе в таможенный орган. 
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Следует отметить, что в новой редакции предусмотрено наличие таких 
важных положений, как методика расчета процентной доли добавленной 
стоимости и процентной доли стоимости непроисходящих материалов. Также 
некоторые особенности определения страны происхождения товаров были 
выделены в отдельный раздел (раздел 3). В настоящее время подтвердить 
непреференциальное происхождение ввозимых в ЕАЭС товаров можно 
декларацией или сертификатом о происхождении, что предусмотрено Разделом 
4 Правил. Приложением к Решению № 49 установлены требования 
к сертификатам о происхождении товара, которых не было в предыдущей 
редакции.  

Таким образом, по результатам анализа нововведений в 
непреференциальных правилах определения происхождения товаров, ввозимых 
в ЕАЭС, можно сделать следующие выводы:  

1) Практически все проблемные вопросы, отмечавшиеся при применении 
предыдущей редакции непреференциальных правил определения 
происхождения товаров, были решены в новой редакции: определены цели 
применения правил, установлены критерии определения происхождения, 
которые беспрепятственно можно применять на практике. Несмотря на то, что 
внесена ясность в вопросы документального подтверждения происхождения 
товаров, требует дальнейшего снятия проблема с предоставлением бумажного 
варианта сертификата о происхождении.  

2) Изменения непреференциальных правил определения происхождения 
товаров могут оказать непосредственное влияние на компании, осуществляющие 
внешнеторговую деятельность.  

3) В целом, новая редакция Правил выглядит более унифицированной с 
правилами определения происхождения товаров, применяемыми в различных 
интеграционных объединениях: они имеют похожую структуру, 
предусматривают методику расчета процентных долей добавленной стоимости 
и непроисходящих материалов, а также наличие правила De minimis.  
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В Україні на землі сільськогосподарського призначення з 2002 року діє 

мораторій. Внаслідок цього, такі землі не є повноправними активами. Адже 
незважаючи на наявність права володіння і користування, права розпорядження 
ними обмежене. Тому, якщо мова йде про сільськогосподарські землі, об’єктом 
обліку слід вважати права користування землею, тобто оренда. Налагодження 
обліку і контролю всіх сільськогосподарських земель, в тому числі оренди, 
сприятиме отриманню об’єктивної інформації про реальних власників для 
запровадження ринку землі в Україні. 

Всього під мораторій підпадає приблизно 41 млн. га, що становить 96% 
всіх с/г земель в Україні (рис.1). 68% «підмораторних» земель – це земельні паї, 
які перебувають у приватній власності. Щодо кількості землевласників, яких 
стосується мораторій, то тільки власників паїв – 6,9 млн., а це – 16,2% постійного 
населення України. Переважна більшість таких власників мешкають у сільській 
місцевості [1]. По факту більшість цих земель використовуються 
сільськогосподарськими підприємствами, які складають фінансову звітність. 

 
 

 
Структура 

сільськогосподарських 
земель 

Рис.1 – Структура сільськогосподарських земель України 
Джерело: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; 

Державна служба статистики 
 
В Україні близько 21,5 млн. га сільськогосподарських угідь обробляють 

близько 45 000 комерційних виробників [2]. Проведення постійного моніторингу 
земельних відносин в Україні  передбачене постановою Кабінету Міністрів від 
23 серпня 2017 року № 639 «Про реалізацію пілотного проекту щодо проведення 
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моніторингу земельних відносин та внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України» [3]. 

Нами проведено аналіз даних моніторингу з 2015 року до вересня 2017 року 
щодо основних операцій з землею. Виявлено велику чисельність угод оренди. На 
аукціони було виставлено для продажу прав оренди державних та комунальних 
земель: 7 371 ділянок сільськогосподарського (155 864 га) і 2 873 ділянок 
несільськогосподарського призначення (6 040 га). У структурі транзакцій 
сільгосп земель домінували транзакції оренди (76,1%). Кардинально інша 
структура транзакцій склалася на ринку несільськогосподарських земель, тут 
домінували угоди купівля–продаж – 36,8%. На рис.1 відображено динаміку 
передачі земель в оренду через аукціони. 

Для сільськогосподарських земель протягом досліджуваного періоду 
операції оренди є домінуючими. 

  
Рис.1 – Площі с/г і не с/г земель, орендованих через аукціони, які 

відбулися у ІІ кварталі 2013 – ІІІ кварталі 2017, га 
Джерело: http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/monitoring.pdf 
 
Нині в сільськогосподарських підприємствах спостерігається дуже низький 

рівень бухгалтерського обліку операцій із земельними ресурсами, а в деяких 
господарствах і відсутність такого обліку взагалі [2]. За даними Державної 
служби статистики вартість землі на балансі підприємств України складає 33397 
млн. грн. (табл. 1)). Це в рази менше європейської практики. Ми припускаємо, 
що орендовані землі не включаються до активів, хоча фактично права 
користування ними передано. Середня ціна землі в Болгарії 4500 доларів за 1га. 
Тобто, якщо врахувати, що площа сільськогосподарських земель України, які 
обробляються підприємства, що подають звітність становить 21,5 млн.га, то 
вартість земель на їх балансах (якщо припустити таку ж вартість) має становить 
мінімум 96 750 млн доларів. Однак власниками цих земель є фізичні особи, які 
не зобов’язані вести обліку. 
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Таблиця 1 – Вартість основних засобів на балансі підприємств України за 
видами економічної діяльності* 

№ 
з/п 

Назва виду економічної діяльності 
Вартість основних засобів 

на кінець 2017 року 
Тис.грн % 

1 Усього основних засобів, з них 7733904663 100,00 
2 Сільське господарство, лісове господарство та рибне 

господарство 
341622274 4,42 

3 Сільське господарство, мисливство та надання 
пов`язаних із ними послуг                                                                                

335302471 4,34 

4 Лісове господарство та лісозаготівлі                                                   5308341 0,07 
5 Рибне господарство 1011462 0,01 
6 Промисловість  2454482642 31,74 
 Із загального підсумку  0,00 
7 Вартість тварин 37649 0,00 
8 Вартість земельних ділянок 33397908 0,43 
9 Вартість інвестиційної нерухомості 96515600 1,25 
10 Вартість довгострокових біологічних активів  33603466 0,43 

Джерело: дані Державної служби статистики 
 
Це дозволяє припустити, що орендовані землі не відображаються на 

балансах сільськогосподарських підприємств. До 2019 року така ситуація могла 
пояснюватись відсутністю чітких вимог щодо обліку орендованих земель на 
балансі згідно П(С)БО 14 «Оренда». Однак з введенням в дію положень 
Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 «Оренда» [4] доцільність 
відображення орендованих земель на балансі підтверджується і світовою 
практикою. Вищенаведене вмагає внесення уточнень до вітчизняних П(С)БО . 
Балансовий облік земель забезпечить: 

- інформацію про стан оцінки земель і прав користування нею; 
- реальну вартість активів сільськогосподарських підприємств та ін. 
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Впровадження в сферу культури цифрових технологій характеризує не 

тільки її розвиток, а й відображає важливість креативності. Тобто 
встановлюється тісний зв'язок культури з креативними індустріями – одними з 
новітніх підходів інноваційної економіки, де ключове місце займають креативні 
ідеї та креативні люди різних сфер діяльності [1]. 

Перші дослідження щодо в креативних індустрій здійснювалися у 1980-ті 
роки, а на початку ХХІ ст. набуває популярність концепція «креативного класу», 
засновником якої є Ричард Флоріда. У своїй праці «Креативний клас: люди, які 
змінюють майбутнє» він відокремлює суспільний клас людей усіх творчих 
професій та вважає, що цей клас здатен забезпечити розвиток не тільки 
організацій і підприємств, а й міст, територій, регіонів та держав [2]. Тому 
держава та суспільство повинні створити комфортні умови для життя та 
саморозвитку цього класу, а саме: забезпечити наявність у міській 
інфраструктурі затишних ресторанів, кафе, місць дозвілля, парків, музеїв і 
культурних центрів. Слід відзначити, що саме ця концепція відображає 
важливість культури для креативних людей, що свідчить про тісний зв'язок 
культурних та креативних індустрій і сьогодні. 

Поняття культурних і креативних індустрій дуже близькі. Економіст і 
теоретик мистецтва П’єр Луїджі Сакко пов’язує їх появу з індустріальною 
революцією XIX – XX ст. Технологічні інновації цього періоду: радіо, запис 
звуку, фотографія, кіно, вдосконалені технології друку розширили доступ до 
культури та вплинули на процеси творчості, тобто на розвиток креативності [3]. 

UNESCO визначає креативні індустрії галузі, які поєднують в собі 
створення, виробництво і комерціалізацію творчого (креативного) змісту 
нематеріального і культурного характеру [4]. Зарубіжні науковці вважаються, що 
креативні індустрії визначаються індивідуальним підходом та креативністю при 
розробці продукту або наданні послуги.  

Таким чином, до культурних і креативних індустрій належать театральні та 
образотворчі види мистецтва, кінематограф, телебачення й радіо, музика, 
видавнича справа, індустрії розваг, архітектура, дизайн, мода та реклама тощо. 
Тобто терміни «культурні індустрії» та «креативні індустрії» є не тільки 
взаємопов’язаними, а й практично взаємозамінні. Поняття «культурних 
індустрій» більше належить до культурної спадщини та традиційних видів 
творчості, а під «креативними індустріями» розуміють прикладні творчі 
практики, інновації та генерацію прибутку та робочих місць за рахунок 
створення інтелектуальної власності [3].  
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Дослідження культурних і креативних індустрій в Україні свідчить про 
наявність низки проблем, що гальмують їх розвиток. Ключові проблеми та 
шляхи їх вирішення наведено у табл.1. 

 
Таблиця 1 – Ключові проблеми щодо розвитку культурних і креативних 

індустрій в Україні 
Ключові проблеми Можливі шляхи їх вирішення 

1. Низький рівень 
інформованості щодо стану 
культурних і креативних 
індустрій в Україні 

1.1. Визначення ключових проблем, які гальмують 
розвиток культурних і креативних індустрій в Україні. 
1.2. Використання різноманітних методів та інструментів 
для постійного оновлення інформаційної бази відносно 
цих індустрій. 

2. Відсутність (повна або 
часткова) в уявлення 
суспільства культурних і 
креативних індустрій 

2.1. Розвинення наукового підґрунтя культурних і 
креативних індустрій. 
2.2. Забезпечення постійного згадування цих термінів у 
суспільному житті, у різноманітних культурних заходах. 

3. Низький рівень 
ефективності управління 
системою культурних і 
креативних індустрій в 
Україні 

3.1. Удосконалення методів управління цією системою. 
3.2. Розробка та реалізація стратегії управління та розвитку 
культурних і креативних індустрій в Україні. 
3.3. Залучати креативну молодь для впровадження 
різноманітних інновацій. 

 
Таким чином, наукові дослідження культурних і креативних індустрій 

стають все більш популярними, а їх розвиток дозволить забезпечити розвиток 
інших галузей України та збільшити креативність країни в цілому. 
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Аналіз стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року 

доцільно розпочати зі SWOT-аналізу та оцінки сценарію. Дніпропетровська 
область є однією з найбільш економічно розвинених областей України. Проте 



59 
 

сьогоднішня структура економіки не є гарантією швидкого розвитку 
Дніпропетровщини на черговий період, а також запорукою стабільного 
поліпшення якості життя мешканців області на середньострокову перспективу. 

Аналіз SWOT-матриці дозволяє виявити взаємозв’язки між внутрішніми 
(сильні та слабкі сторони) та зовнішніми (можливості та загрози) факторами, 
котрі мають стратегічне значення для Дніпропетровської області. На основі 
цього ми встановимо взаємозв’язки, які дають змогу порівняти переваги й 
ризики, які є основою для стратегічного вибору, тобто сформулюємо стратегічні 
та операційні цілі розвитку для забезпечення довгострокової перспективи 
області. 

Дніпропетровська область має багато сильних сторін, що відкриває багато 
можливостей.  Серед них – переважно гарні погодні умови, сприятливий клімат 
та надзвичайна родючість чорнозему, що відкриває значні можливості зростання 
світового попиту на продукти харчування. Розвинута логістична інфраструктура 
давно вже вичерпала попит у своїй сфері, проте вона продовжує стрімко 
розвиватись далі, що саме спонукає на розширення вільної торгівлі не тільки в 
межах кордону держави, а й з країнами ЄС без виключень та обмежень. 
Науковий потенціал, який зберігався у галузі ракето- та машинобудуванні може 
посприяти подальшому розвитку в освоєнні космосу та його комерціалізації. 
Також велика кількість трудових та матеріальних ресурсів, інфраструктура 
підтримки залучення інвестицій та не менш велика кількість споживачів 
регіонального ринку, дає можливість для розвитку інноваційних технологій у 
переробці промислових відходів для виробництва нових товарів (будматеріалів, 
інноваційного покриття для доріг тощо). 

Але є і слабкі сторони, котрі можуть призвести до загроз. А саме – надмірна 
кількість використання природних ресурсів, що може призвести до забруднення 
навколишнього середовища, погіршення  стану довкілля, нестабільність 
природно-кліматичних умов, які можуть призвести до змін у сільському 
господарстві та екології.  

Головною загрозою є те, що значна зношеність інженерної інфраструктури 
може спричинити скорочення кількості трудових ресурсів у найближчі 10 років 
та збільшити соціальне й фінансове навантаження на одного працюючого. А 
велика кількість нових інноваційних технологій у виробництві поведе за собою 
зниження попиту на металопродукцію на міжнародних ринках. Техногенне 
забруднення ґрунтових вод призведе до низького рівня забезпечення водними 
ресурсами більшості території області. 

Сценарії розвитку – один із способів прогнозу стратегічного управління, 
який займає проміжну позицію між експертними методами оцінювання та 
методами математичного моделювання. 

Зазвичай, розглядають три головних сценарії розвитку [1]: 
1) песимістичний: більшість зовнішніх загроз і багато внутрішніх проблем 

„спрацюють” і ці ризики настануть з високою імовірністю, значно погіршать 
існуючу ситуацію незважаючи на зусилля з упровадження Стратегії; 

2) інерційний, або трендовий: усе в зовнішньому оточенні „йде, як 



60 
 

сьогодні”, зовнішні можливості та загрози, що виникають, 
взаємокомпенсуються; 

3) оптимістичний: демонструє позитивну динаміку, яка буде можлива за 
умови успішної реалізації Стратегії, докладання зусиль „з середини системи”. 

Спеціалісти, проаналізувавши демографічні тенденції, аналіз соціально-
економічної ситуації в області, а також прогноз макроекономічних впливів, 
припустили, що найбільш імовірним є „інерційний” сценарій розвитку. 

Однак, проаналізувавши SWOT-матрицю, ми вважаємо, що потрібно 
використовувати оптимістичний сценарій розвитку стратегій, але для цього не 
вистачає певних умов.  Завдяки органам влади різних рівнів, а також усіх інших 
заінтересованих сторін, можна створити умови для наближення цього сценарію. 
Для реалізації потрібні наступні припущення: 

– ситуація в регіоні не буде погіршуватись через перспективні зміни 
національного законодавства; 

– буде забезпечення належного управління в провадження стратегії, що буде 
включати в себе ефективні механізми відбору та моніторинг проекту щодо плану 
реалізації стратегії; 

– максимальне забезпечення бюджету для впровадження всіх стратегічних 
проектів. 

На нашу думку, Дніпропетровська область при виконанні всіх умов зможе 
досягти стабільного зростання рівня життя населення, побудованого на 
збалансованому та узгодженому розвитку регіональної економіки, яка будується 
на інноваціях, піклуванні за зовнішнім середовищем, ставленні до природи та 
урахуванні стратегічних інтересів держави.  

Реалізація стратегії розвитку області має допомогти перетворити економіку 
з досить повільно зростаючої, основану на виснаженні навколишнього 
природнього середовища, на більш базовану на активності підприємців, що 
будуть гуртуватись на оптимізації розміщення економічних суб’єктів та 
дбайливому використанні природних ресурсів регіону.  
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На сьогоднішній день спостерігаємо суттєві зміни у ефективності 

ендогенно-орієнтованого розвитку регіонів. у розвинутих країнах регіональна 
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політика останніми роками змінює змістовне наповнення, акцентується увага 
насамперед на слаборозвинуті території, а також на всі регіони, зосереджуючись 
на забезпеченні ендогенних регіональних та місцевих чинників розвитку.  

Дослідженням сутності ендогенно-орієнтованого розвитку регіонів 
займалися такі вчені, як В. Александрова, Є. Бойко, З. Варналій, В. Геєць, З. 
Герасимчук, М. Долішній, О. Жихор, Л. Ковальська, І. Лукінов, І. Михасюк, І. 
Сторонянська, М. Чумаченко, та інші. 

Теоретичні уявлення про сутність, чинники, характер і форми ендогенно-
орієнтованого розвитку регіону постійно розширюються і урізноманітнюються. 
Загальновизнаною основою розвитку регіону вважаються теорії беруть свій 
початок від різних поглядів вчених, таких, як У. Айзард, А. Вебер, В. Кристаллер, 
В. Лаунхардт А. Льош, А. Маршалл, Б. Олін, Й. Тюнен [1, с. 3].  

Слід відзначити, що теорія розміщення, слугувала класичною базою 
регіональної економіки і дала науково-дисциплінарну ідентифікацію, а також 
визначила її теоретико-методологічну основу: регіональна економіка є сферою 
економічної науки, яка вводить вимір “простір” в аналіз функціонування ринку. 
Дана теорія також стала основою досліджень економічних і просторових 
механізмів появи диспропорцій у розподілі діяльності, що дозволяло здійснити 
інтерпретацію територіальної нестійкості та ієрархічностей. Її розвиток 
пов'язаний із теоретичним обґрунтуванням моделей територіальної організації 
виробництва, основоположниками яких є А. Льош, У. Айзард, А. Маршалл [1, 
с.3].  

Імпульсний підхід став підґрунтям для багатьох теорій регіонального 
розвитку, зокрема на його основі сформовані неокласичні теорії регіонального 
розвитку, які базуються на макроекономічних підходах політичної економії і 
враховують міжрегіональну мобільність факторів виробництва, міжрегіональну 
торгівлю, транспортні видатки. Найбільш визначними представниками цього 
напрямку досліджень регіональної економіки є Д. Бортс, Х. Зіберт, Р. Барро, 
Д. Ромер, Р. Солоу. Ця група теорій мала на меті пояснити виникнення зростання 
і економічного розвитку на локальному рівні, багатство одних і бідність інших 
регіонів, різну динаміку їх зростання. Регіональний економічний розвиток в них 
визначається як здатність локальної економічної системи знаходити та 
безперервно відновлювати особливу роль (і, відповідно, рівновагу) у 
міжнародному поділі праці через ефективне використання ресурсів, яким вона 
володіє. До цього напрямку теорій регіонального зростання можна віднести і 
модель Р. Холла та Ч. Джонса, яка включає, окрім традиційних виробничих 
факторів розвитку (капітал, працю, технології), інституційні та соціальні 
фактори, державну політику, інфраструктурне середовище [2, с. 85]. 

Поряд з тим, теорії конвергенції (Х. Сала-і-Мартін, Р. Солоу , Г. Менкью, 
Д. Ромер, Д. Уейл) інтерпретують розвиток як процес, що має тенденцію до 
рівноваги через дію ринкових сил. В рівновазі існує не тільки оптимум розподілу 
ресурсів, але й рівний розподіл виробничих факторів у просторі, який гарантує, 
як мінімум, як тенденцію, однаковий рівень розвитку серед країн та регіонів. У 
той же час, емпіричні дослідження засвідчили зростаючі диспропорції у розвитку 
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серед країн, внаслідок чого з’явився термін "умовна конвергенція". Дивергенція, 
що базується на кейнсіанській теорії, через дію позитивного та негативного 
зворотного механізму зв’язку, кумулятивного "притягування і відштовхування" 
виробничих ресурсів відповідно з бідних у багаті регіони, передбачає не тільки 
незмінність, але й поглиблення диспропорцій у розвитку країн та регіонів. Отже, 
економічна теорія не дає чіткої відповіді, чи відбувається процес зменшення 
диспропорцій у розвитку. Можлива як конвергенція, так і дивергенція [3, с. 2]. 

Наприкінці 1970-х рр. в Європі починається розробка нової теорії 
регіонального розвитку, яка базується на використанні ендогенного потенціалу 
регіонів, – теорії саморозвитку регіонів (ендогенного розвитку). Ця теорія була 
покликана сприяти забезпеченню самодостатності регіонів на засадах наявного 
соціально-економічного потенціалу територій. У ній вже йдеться про 
використання локальних конкурентних переваг, культуру менеджменту, 
індустріальні традиції, які згодом стануть основою концепції 
конкурентоспроможності територій. Факторами її виникнення було збільшення 
кількості регіонів, зацікавлених у своєму розвитку, а також посилення 
конкуренції регіонів, що стає рушійною силою для вдосконалення 
територіального управління [4, с. 143]. 

Останнім часом значна увага приділяється теорії “нової економічної 
географії” (NEG) П. Кругмана (в подальшому розвинута спільно з М. Фуджита 
та A. Венаблесом), що розглядає розосередження та агломерацію економічної 
активності як важливий фактор регіонального розвитку. Просторове 
розосередження виробництва в моделі П. Кругмана залежить від доцентрових 
сил, що сприяють централізації, і відцентрових сил, що стимулюють 
децентралізацію економічної активності. Характер впливу цих сил залежить від 
вартості транспортних витрат, пов’язаних з доставкою товарів. Головним 
досягненням нової економічної географії вважається обґрунтування взаємодії 
розміру ринку із масштабом внутрішньої просторової економіки підприємств, їх 
транспортними витратами. Це дозволяє визначати розмір ринку ендогенними 
факторами. За незначних транспортних витрат починає діяти закон кумулятивної 
причинності: виробництво товарів та послуг має тенденцію до концентрації в 
місцях з великим розміром ринку, а ринок матиме більші розміри, де 
концентрується виробництво [5, с. 5]. 

Окрім того, теоретичні моделі нової економічної географії, за твердженням 
ряду зарубіжних науковців, не можуть адекватно пояснити вплив низки 
факторів, які визначають територіальне розосередження економічної активності, 
у тому числі соціальної, інституційної та культурної природи, а також будуються 
на суттєвих спрощеннях та припущеннях, які стосуються економічної структури, 
поведінки споживачів та компаній, конкуренції, транспортних витрат, що 
денонсує з реальними процесами, які відбуваються у світі. 

Розвиваючись, теорія ендогенно-орієнтованого розвитку актуалізує 
використання людського потенціалу і знань як головних чинників розвитку. На 
думку Ю. Верланова, досвід та знання збільшуються за тих самих причин, що і 
капітал, оскільки люди приймають рішення інвестувати ресурси в діяльність, яка 
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дозволяє сподіватися на їх зростання, вони займаються науково-дослідницькою 
діяльністю, створюють нові ринки, товари та нові виробничі процеси [6, с. 20]. 

Незважаючи на визнання ролі людського та інформаційного чинників для 
територіального розвитку ще з 70-х рр., концепція знаннєвої економіки 
сформувалась у процесі дослідження закономірностей економічного розвитку 
світової спільноти лише протягом останніх 15-20 років. 

У 80-х рр. все більш популярними стають державні та місцеві програми 
розвитку територій з урахуванням концепції сталого розвитку, згідно з ним 
вирішення сьогоденних проблем не повинно створювати загрози для наступних 
поколінь у задоволенні їхніх інтересів. Причому поняття "сталий розвиток" 
включає не лише екологічний аспект, а і соціально-економічний та політичний, 
а відповідні механізми мають системний характер.  

Поряд з цим, для забезпечення сталого розвитку територій, підвищення 
конкурентоспроможності та поліпшення регіонального середовища в 90-х рр. 
ХХ ст. розвивається концепція регіональних інноваційних систем (РІС). 

Концепція РІС передбачає розвинену інноваційну інфраструктуру, 
створення регіонального центру управління інноваційними процесами, 
налагодження ефективних взаємовідносин між суб'єктами інноваційної 
діяльності та наявність регіональних інноваційних програм, що розробляються 
регіональною владою за участю зацікавлених суб'єктів з метою активізації 
інноваційних процесів. Для практичного застосування концепції РІС необхідні 
значні державні інвестиції, зокрема для створення інноваційної інфраструктури. 
Проте, як зазначають зарубіжні дослідники, сама по собі інфраструктура, хоч і є 
необхідною умовою інноваційного розвитку, але без налагоджених ефективних 
мереж співробітництва та взаємодії не відіграватиме значної ролі. В Україні 
концепція РІС ще не набула практичних ознак [7, с. 11]. 

Отже, досліджені концепції можуть послужити основою для ендогенно-
орієнтованого розвитку регіонів у XXI столітті. Адже проведений аналіз теорій 
ендогенно-орієнтованого розвитку регіонів дозволяє на підставі синтезу 
спрогнозувати створення ефективного механізму підвищення рівнів соціально-
економічних показників за допомогою теорій кумулятивного і «домінуючого» 
підходів, застосування індикативного планування і розвитку державно-
приватного та інших видів партнерств, а також дозволить кожному регіону 
наростити конкурентні переваги на основі оптимального використання свого 
ендогенного потенціалу. 
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В настоящее время предприятия АПК действуют в условиях, когда все 
больше проявляется свобода купли-продажи продукции, развивается 
конкуренция. Проблема сбыта продукции становится все более сложной, так как 
мало знать спрос, произвести продовольствие, необходимо еще найти партнера 
и реализовать ему продукцию.  

Реализация продукции является завершающей стадией в деятельности 
любого товаропроизводителя. Финансовые результаты всей деятельности 
предприятия зависят, от того насколько грамотно организован сбыт.  

Можно иметь передовую технологию, высокопродуктивный скот и 
высокоурожайные сельскохозяйственные культуры, эффективную организацию 
производства и при этом нести существенные потери в выручке и прибыли из-за 
отсутствия должного внимания к процессу реализации. 

Процесс реализации завершает кругооборот хозяйственных средств 
сельскохозяйственной организации. Невыполнение плана реализации вызывает 
замедление оборачиваемости средств в обороте, возникновение штрафных 
санкций за невыполнение договорных обязательств перед покупателями, 
задерживает платежи поставщикам, ухудшает финансовое положение 
предприятия и т.п. В свою очередь недопоставка продукции вызывает сбои в 
работе ее получателей.  

Кроме того, от объема реализации зависит и величина прибыли предприятия 
– одного из важнейших показателей его деятельности. 

Реализация растениеводческой продукции – это важный этап доставки 
продукции потребителю, на этапе реализации происходит общественное 
признание результатов производства, что выражается в продаже продукции по 
выгодным ценам и получения прибыли, необходимой для выполнения 
производственных задач.   

ОАО «Агромашсервис» реализует продукцию растениеводства, 
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животноводства и прочую продукцию, работы, услуги государству, прочим 
организациям в Республике Беларусь и за ее пределами, через торговые 
павильоны и фирменные магазины. 

Рабочим планом счетов для учета реализации продукции в ОАО 
«Агромашсервис» открыт счет 90 «Доходы и расходы по текущей 
деятельности», к которому предусмотрены следующие субсчета: 90.01 «Выручка 
от реализации продукции, товаров, работ, услуг»; 90.02 «Налог на добавленную 
стоимость, исчисляемый из выручки от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг»; 90.03 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг»; 90.04 «Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг»; 90.05 «Управленческие расходы»; 90.06 
«Расходы на реализацию»; 90.07 «Прочие доходы по текущей деятельности»; 
90.08 «Прочие расходы по текущей деятельности»; 90.09 «Прибыль (убыток) от 
текущей деятельности»; 90.72 «Налог на добавленную стоимость, исчисляемый 
от прочих доходов по текущей деятельности»; 90.73 «Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые от прочих доходов по текущей деятельности».  

В связи с разнообразием реализуемой продукции (работ, услуг) и рынков 
сбыта для более детального учета предлагаем для учета реализации продукции 
открыть субсчета второго и третьего порядка. Субсчета второго порядка будут 
использоваться для детализации информации по видам реализуемой продукции 
в следующей последовательности: 90.01.1 «Выручка от реализации продукции 
растениеводства»: 90.01.1.01 «Выручка от реализации продукции рапса», 
90.01.1.02 «Выручка от реализации продукции овощеводства», 90.01.1.01 
«Выручка от реализации кукурузы»; 90.01.2 «Выручка от реализации продукции 
промышленных производств»; 90.01.3 «Выручка от реализации продукции 
животноводства»: 90.01.3.01 «Выручка от реализации молока»;  

Субсчета третьего порядка будут использоваться для детализации 
информации по каналам реализации в следующей последовательности: 
90.01.01.01 «Выручка от реализации продукции растениеводства государству»; 
90.01.01.02 «Выручка от реализации продукции растениеводства за пределы 
Республики Беларусь»; 90.01.01.03 «Выручка от реализации продукции 
растениеводства через фирменные магазины и павильоны». 

Предложенные изменения для счета 90 «Доходы и расходы по текущей 
деятельности» рассчитаны исключительно для автоматизированного 
бухгалтерского учета у хозяйствующего субъекта.  

На наш взгляд, ведение аналитического учета на счете 90 «Доходы и 
расходы по текущей деятельности» по данному варианту позволит более точно 
определить финансовый результат от реализации каждого вида продукции и по 
каждому каналу реализации. Затраты на реализацию будут прямо относиться на 
необходимый вид реализованной продукции, что позволит впоследствии дать 
необходимую оценку функционирования той или иной отрасли, 
целесообразности реализации по тому или иному каналу и своевременно принять 
необходимое решение по оптимизации производства сельскохозяйственной 
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продукции, а также внести корректировки в деятельность предприятия по сбыту 
продукции. 
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Методики дослідження потенціалу розвитку нині характеризуються 
розмаїттям, що пов’язано із актуальністю прогнозування розвитку 
трансформаційної економіки. Їх постійне коригування, вдосконалення та 
доповнення відбувається паралельно тому, як змінюється ринок та економіка 
нашої країни, її регіонів та світу. Більшість цих методик ґрунтуються на 
обрахуванні окремих, визначених як пріоритетні, показників, інші – будуються 
на комплексному підході. До найбільш поширених методик у сучасній 
економічній науці відносимо такі: економіко-математичне та імітаційне 
моделювання; побудова економетричної моделі на основі узагальнення динаміки 
груп показників методами факторного або ж кластерного аналізу; побудова 
прогнозної моделі впливу інвестиційного потенціалу на забезпечення 
економічного зростання.  

Економіко-математичне моделювання має такі переваги: 
- прийняття статистичної інформації в якості бази знань забезпечує 

реальність отриманих результатів; 
- доступність інформації для розрахунку індикаторів завдяки її 

відображенню в статистичній звітності; 
- зручність у застосуванні, що забезпечує можливість постійного 

відстеження економічних змін і впливу управлінських рішень на інвестиційну 
діяльність; 

- існує можливість використання як державними і регіональними органами 
влади і управління, так і потенційними інвесторами [1].  

Оцінка потенціалу розвитку у вартісному вираженні передбачає визначення 
вартості активів і величини економічних результатів, які можуть бути отримані 
в майбутньому [2, 3]. Критерієм такої оцінки потенціалу є величина 
новоствореної вартості її складових частин. Методика вартісної оцінки, на нашу 
думку, є однією з найбільш придатних для виміру і зіставлення інвестиційного 
потенціалу в сучасних економічних умовах. До цього також схиляється ряд 
вітчизняних та зарубіжних учених, застосовуючи її з позиції ресурсного, 
дохідного і порівняльного підходів. 

Визначення рівня потенціалу розвитку на основі інтегральних 
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характеристик складників науково-технічного, ринково-фінансового потенціалу 
та потенціалу управління, де підсумкова оцінка проводиться на основі 
розрахунку коефіцієнту розвитку інвестиційного потенціалу за формулою: 
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Крj – інтегральний показник, що характеризує рівень розвитку j-ї складової 
інвестиційного потенціалу; 

Бі – бальна оцінка значення і-го показника за складовою; 
Бmax і – максимально можлива бальна оцінка для даного показника; 
n – кількість часткових показників, що характеризують рівень розвитку 

складової інвестиційного потенціалу. 
Науково-технічний потенціал в складі формування інвестиційного 

потеціалу національної економіки доцільно розглядати в розрізі технологічної 
складової та науково-дослідницької, котрі виражені через коефіцієнти (табл. 1).  

 
Таблиця 1 – Технологічна та науково-дослідна складова інвестиційного 

потенціалу національної економіки 
Технологічна складова 

1. Коефіцієнт прогресивності 
використовуваних технологій 

Кпт Кпт=Тех(прогр)/Тех, де  Тех(прогр) – кількість 
застосовуваних прогресивних технологій;  
Тех – загальна кількість технологій. 

2. Коефіцієнт новизни 
виробленої продукції 

Кнп Кнп=П(нов)/П, де П(нов) – кількість найменувань 
нової продукції; 
П- загальна кількість продукції. 

3. Коефіцієнт новизни 
лабораторного і 
дослідницького обладнання 

Кнлдо Кнлдо=Обл(нов)/Обл(заг), де Обл(нов) – кількість 
одиниць нового обладнання; 
Обл(заг) – загальна кількість одиниць обладнання. 

4. Коефіцієнт оновлення 
продукції 

Коп Коп=П(нов)/П(заг), де П(нов) – кількість 
найменувань нової продукції; 
П(заг) – загальна кількість позицій в асортименту 
портфелі підприємства 

Науково-дослідницька складова 
1.Частка витрат на НДДКР в 
обсязі товарної продукції 

З1 З1=Знддкр/Vр.пр, де  Знддкр – витрати на НДДКР;  
Vт.пр – обсяг реалізованої продукції. 

2.Частка витрат на 
впровадження нових технологій 

З2 З2,=Зисп.н.т./ Vт.пр, де Зисп.н.т  – витрати на 
впровадження нових технологій. 

3. Коефіцієнт забезпеченості 
науковими кадрами 

Кнк Кнк,,=Кнтр/Чоб
, де Кнтр – наукові, інженерні та 

технічні кадри; 
Чзаг – загальна кількість працівників. 

4. Коефіцієнт забезпечення 
науковим обладнанням 

Кпо Кпо=Обл(наук)/Обл(заг), де Обл(наук) – 
обладнання, яке задіяне в наукових дослідженнях; 
Обл(заг) – загальна кількість обладнання. 

Джерело: сформовано автором за 4, 5. 
 
Ринково-фінансовий потенціал розвивається в певний період під впливом не 

лише економічних, але також культурних та соціальних чинників.  
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Ринково-фінансовий потенціал залежить від часу, в його склад ми вносимо 
фінансовий потенціал, як основу ринкових відносин на інвестиційному ринку. 
Його зміна викликається змінами споживчих звичок, пріоритетів, культурних 
цінностей, доходів, технологій, рівня цін, рівня прожиткового мінімуму, 
заробітної плати, змінами в законодавстві й т.ін. Перелічені чинники 
обумовлюють зміни в етапах життєвого циклу, унаслідок чого змінюється 
величина ринково-фінансового потенціалу (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Напрями збільшення ринково-фінансового потенціалу 

Джерело: [6]. 
 
Ринково-фінансовий потенціал дає можливість підвищити ступінь 

ефективності інвестиційного потенціалу національної економіки, процесів 
ринкової трансформаційної на основі інвестиційної привабливості. Потенціал 
управління виникає як наслідок та необхідність в ефективній ринково-
економічній системі.  

Таким чином, методи потенціалу управління національної економіки є 
системою, що забезпечує взаємодію діагностики, регулювання та моніторингу 
показників, що характеризують нормальний, нестабільний і кризовий типи 
інвестиційної стійкості та дають можливість підвищити ефективність управління 
інвестиційним потенціалом. Типи інвестиційної стійкості національної 
економіки зображено на рис. 2. 

Однією з ключових особливостей методів потенціалу управління є 
постійний розвиток. Таким чином, для підвищення ефективності потенціалу 
управління необхідно враховувати всі можливі важелі, що матимуть позитивний 
вплив на інвестиційний потенціал, управління економічними ресурсами країни і 
його загальний розвиток.  

Зазначимо, що не дивлячись на значну кількість методик, які дозволяють 
дослідити ринково-фінансовий потенціал, вони спрямовані на аналіз вже 
наявного стану, дослідження потенціалу як такого є їх слабкою стороною.  

Для визначення щільності зв’язку та взаємозалежності між такими 
параметрами потенціалу розвитку як науково-технічний, ринково-фінансовий та 
потенціал управління, доцільним є використання показників щільності у  
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Рис. 2 Типи інвестиційної стійкості національної економіки 
Джерело: сформовано автором. 
 

нелінійній моделі. Такий підхід дозволить оцінити важливість урахування тих чи 
інших факторів для дослідження потенціалу розвитку та побудувати їх ієрархію 
щільності. На цій основі можливе обрахування коефіцієнтів формули: 

 
                                  ПР= Н-т.П+Р-ф.П+ПУ, де                                          (1.2) 

 
ПР – потенціали розвитку; 
Н-т.П – науково-технічний потенціал; 
Р-ф.П – ринково-фінансовий потенціал; 
ПУ– потенціал управління. 
Серед зазначених вище особливої уваги заслуговує методика економіко-

математичного та імітаційного моделювання прогнозної моделі впливу 
інвестиційного потенціалу на забезпечення економічного зростання у частині 
поєднання різнорідних характеристик потенціалу розвитку. Особливості її 
використання стосуються при побудові груп показників методами факторного 
або кластерного аналізу.  
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СУБ’ЄКТИ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА ЇХ ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Корецька І.В. 

Науковий керівник – старш. викл. кафедри фінансових ринків Федина В.В. 
Університет державної фіскальної служби України 

м.Ірпінь, Україна 
 
Ефективна діяльність фондового ринку сприяє стабільному розвитку 

економіки країни. Це аргументується тим, що ринок цінних паперів залучає 
вільний капітал через випуск цінних паперів. Фондовий ринок це платформа, на 
якій взаємодіють економічні суб’єкти з метою задоволення власних 
інвестиційних потреб через купівлю цінних паперів. З цього випливає й інша 
назва фондового ринку – ринок цінних паперів.  

Сутність суб’єктів фондового ринку та їх професійна діяльність є предметом 
дослідження багатьох науковців, таких як: Алєйнікова І.М., Басов А.І., 
Буренін А.М., Васильєв О.В., Німкович А.І., Руда О.Л., Ясіновська І.Ф., та інші. 
Оскільки фондовий ринок постійно розвивається, а діяльність суб’єктів ринку 
розширюється, постає завдання у глибокому дослідження, адже діяльність 
суб’єктів ринку залишається актуальною й на сьогодні. 

Фондовий ринок є важливою складовою будь-якої країни з ринковою 
економікою. Сьогодні, фондовий ринок України розвивається та розширюється 
згідно глобалізаційних процесів світу, що зумовлює збільшення масштабів 
непрозорого ринку цінних паперів. Саме через цей сегмент ринку обслуговується 
вся тіньова економіка країни. Тому постає завдання в дослідженні діяльності 
суб’єктів ринку цінних паперів та їх професійної діяльності.  

Основними суб’єктами фондового ринку є його безпосередні учасники та 
інститути, що забезпечують проведення операцій на ньому (інвестори, брокери, 
дилери) і в більшості випадків відповідають за прийняті рішення (Рис.1) 

 
Рис.1 – Схема суб’єктів фондового ринку України 
Джерело складено автором за даними [1]. 
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Як видно із Рис. 1, до суб’єктів фондового ринку відносяться емітенти – 

особи, які випускають цінні папери та  від свого імені здійснюють їх розміщення 
на ринку. Емітентами є юридичні особи, а також держава через спеціалізовані 
органи, метою випуску цінних паперів є акумулювання вільних коштів. 

Учасниками ринку також є інвестори – особи, які бажають вкласти свої 
кошти в цінні папери з метою отримання прибутку в майбутньому періоді. 
Інвесторами можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, а також 
резиденти і нерезиденти країни. Мета діяльності даних суб’єктів є отримання 
прибутку від інвестованих коштів або отримання певних прав з придбаних 
цінних паперів. 

 Під фондовими посередниками слід розуміти діяльність фінансових 
організацій, робота яких полягає у наданні посередницьких послуг учасникам 
ринку. Зазвичай такими посередниками є брокери та дилери, мета роботи яких 
полягає в отриманні плати за надані послуги своїм клієнтам. 

Організації, що обслуговують фондовий ринок – це учасники, які 
створюють необхідні умови для ефективного функціонування ринку цінних 
паперів, не виконуючи функцію купівлі-продажу. Такими організаціями є 
фондові біржі. Зазвичай такі організації отримують прибуток від наданих послуг 
для споживачів, постачальників та торговців. 

Важливу роль в ефективному функціонуванні ринку цінних паперів України 
відіграють не лише суб’єкти, але і їх професійна діяльність. Під професійною 
діяльністю розуміємо підприємницьку діяльність щодо перерозподілу 
фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів та обслуговування випуску та 
обігу цінних паперів. На фондовому ринку здійснюються такі види професійної 
діяльності: діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з управління 
активами інституційних інвесторів, депозитарна діяльність, діяльність з 
організації торгівлі на фондовому ринку (Рис.2). 

 
Рис.2 – Види професійної діяльності фондового ринку 
Джерело складене автором за даними [2]. 
 
Як правило, діяльністю з торгівлі цінними паперами займаються особи, які 
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цінними паперами є єдиним видом діяльності; діяльність з управління активами 
інституційних інвесторів – це професійна діяльність компаній з управління 
активами від свого імені або від інвестора; депозитарна діяльність, полягає в 
зберіганні та обслуговуванні цінних паперів; діяльність з організації торгівлі на 
фондовому ринку – здійснюється фондовими біржами та полягає у створенні 
необхідних умов для проведення регулярних торгів. 

Однак, для вдосконалення роботи всіх учасників фондового ринку, 
необхідно зменшити часку тіньового сектору, який заважає функціонувати не 
лише  всьому фондовому ринку, а і його учасникам. Велике значення для 
розвитку має економічно-політична ситуація в країні та глобалізаційні процеси 
в світі. Стабільний та ефективний розвиток ринку цінних паперів буде 
забезпечений тільки тоді, коли буде здійснено реформування вже діючих 
механізмів функціонування ринку відповідно до теперішніх реалій в країні. 
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СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 
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Найбільш дієвим фактором підвищення ефективності діяльності будь-якого 

підприємства, незалежно від виду діяльності та форми власності, є раціонально 
організований бухгалтерський облік. 

Прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України № 34 від 16.01.07 “Про 
затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в 
державному секторі України на 2007-2015 роки” [1] (далі – Стратегія) було 
фактично розпочато активне реформування бюджетного обліку в Україні. 

Проблемним питанням трансформації обліку в державному секторі свої 
наукові праці присвятили такі дослідники, як: О. Дорошенко [2], Т. Кладницька 
[3], Л. Ловінська [4], В. Метелиця [5], А. Фаріон [6], Н. Хорунжак [7], Э. Шара 
[8], В. Янчук [9], Г. Янчук [10] та багато інших.  

Для трансформації системи обліку в державному секторі є необхідним 
формування єдиної законодавчо-нормативної бази, адаптованої до міжнародних 
вимог та норм, удосконалення методології складання звітності та запровадження 
інформаційних технологій [10]. 

З 1 січня 2017 року бюджетні установи мають керуватися новими 
нормативно-правовими актами, які вводять нові підходи до відображення 
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інформації на рахунках бухгалтерського обліку. Зокрема, набирає чинності: 
- План рахунків бухгалтерського обліку у державному секторі, 

затверджений наказом МФУ від 31.12.2013 р. № 1203 (далі – План рахунків) [11]. 
- Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в 

державному секторі та Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського 
обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями 
розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, 
затверджені наказом МФУ від 29.12.2015 р. № 1219 [12]. 

Із 1 січня 2017 року змінилися форми, принципи підготовки та подання 
фінансової звітності бюджетними установами. Адже саме з цієї дати почали 
діяти низка нових стандартів бухгалтерського обліку, які регулюватимуть нові 
правила складання фінансової звітності.  

Для допомоги розпорядникам бюджетних коштів МФУ підготувало 
Методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та 
перенесення залишків, які затвердило наказом від 21.12.2016 р. № 1127.  

Структура нового Плану рахунків суттєво відрізняється від старого і має ряд 
принципових відмінностей. 

План рахунків включає: 
 розділ I “Балансові рахунки” (це класи з 1-го по 8-й);  
 розділ II “Позабалансові рахунки” (класи 9 і 0). 
Особливістю нового Плану рахунків є те, що вперше введено 4-значні коди 

рахунків замість 3-значних. Значення кожної із цифр рахунку:  
1  - клас, до якого належить рахунок;  
2 - номер синтетичного рахунку;  
3 - ідентифікатор суб’єкта державного сектору:  

 розпорядники бюджетних коштів,  
 державні цільові фонди,  
 державний бюджет,  
 місцеві бюджети,  
 рахунки органів Державної казначейської служби України, 

4 - номер субрахунку (крім рахунків класів 9 і 0). 
Кожна бюджетна установа для ведення бухгалтерського обліку із 1 січня 

2017 року має використовувати власний Робочий план рахунків. Пункт 2 Плану 
рахунків дозволяє суб'єктам державного сектору вводити аналітичні рахунки до 
субрахунків цього Плану рахунків. Отже, аналіз положень Плану рахунків 
свідчить про наступні його особливості: 

1. План рахунків застосовуватимуть усі суб’єкти державного сектору. Це 
має забезпечити прозорість облікових процесів, складання фінансової звітності 
та отримання об’єктивної інформації про фінансові операції.  

2. Синтетичні рахунки Плану рахунків не розмежовуються за коштами 
загального та спеціального фондів бюджету. Тобто, будуть акумулюватися на 
одному синтетичному рахунку.  

3. План рахунків гармонізовано з економічною класифікацією видатків на 
рівні синтетичних рахунків. Це означає, що в обліку суб’єкта державного 
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сектору на рівні синтетичних рахунків можна буде відслідкувати видатки за 
економічним змістом. 

Кожен практикуючий бухгалтер, який працює у бюджетній сфері, 
погодиться з В.І. Янчуком, який зазначає, що найголовнішими критеріями 
практичної сторони обліку ми вважаємо врахування всіх особливостей, подвійна 
уважність та постійний і якісний контроль за станом практичного ведення 
документів і облікового відображення сум згідно чинного законодавства, 
методичних норм та рекомендацій [9]. Особливої актуальності набирають ці 
слова в час таких серйозних трансформацій бухгалтерського обліку, які сьогодні 
мають місце у державному секторі. 

На сьогоднішній день на виконання зазначеного Плану заходів щодо 
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016-2018 
роки, установам надіслані для використання в роботі Рекомендації зі 
співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами 
бюджетної класифікації.  

Отже, розвиток процесів економічної інтеграції України, створення вільних 
економічних зон, міжнародних об'єднань і спільних підприємств викликало 
необхідність трансформації бухгалтерського обліку в бюджетних установах 
відповідно до вимог міжнародних стандартів. У рамках Стратегії на основі 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі 
розроблено Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в 
державному секторі, План рахунків бухгалтерського обліку та Порядок його 
застосування. На жаль, у практикуючих бухгалтерів залишається багато питань, 
на які складно знайти відповіді, а іноді і взагалі неможливо. Тому будемо чекати 
подальших роз’яснень, рекомендацій та вказівок МФУ. 
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Предприятия по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства РО 

"Белагросервис" характеризуются различной формой собственности со 
смешанным финансированием – за счет бюджетных средств на выполнение 
государственных программ по поддержанию плодородия почв и по договорам с 
сельскохозяйственными организациями. 

Потребление агрохимических услуг в сельском хозяйстве является 
количественным выражением взаимоотношений сельскохозяйственных 
организаций и предприятий, обслуживающих АПК. При покупке минеральных 
удобрений и средств защиты растений сельскохозяйственные 
товаропроизводители взаимодействуют с отраслями химической и 
микробиологической промышленности, предприятиями по агрохимическому 
обслуживанию сельского хозяйства РО "Белагросервис". 

Схема движения агрохимической продукции имеет вид, представленный 
на рисунке 1. 

Потоку агрохимической продукции (а) соответствуют финансовые потоки 
от предприятий по агрохимическому обслуживанию (в), которые образуются из 
финансовых потоков субъектов хозяйствования АПК (г). Однако отсутствие у 
сельскохозяйственных производителей финансовых средств покупать на 
предприятиях по агрохимическому обслуживанию минеральные удобрения и 
средства защиты растений в необходимом объеме, не позволяет им внедрять 
интенсивные технологии при возделывании сельскохозяйственной культур. 
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Рис. 1 - Схема движения агрохимической продукции 
 
В связи с ограниченностью денежных средств у сельскохозяйственных 

организаций, в качестве альтернативы финансовых потоков предприятиями по 
агрохимическому обслуживанию РО «Белагросервис» в широком масштабе 
применяется бартерный обмен минеральных удобрений и средств защиты 
растений на сельхозпродукцию (с ее последующей реализацией предприятиями 
по агрохимическому обслуживанию на рынках продовольствия), или 
кредитование хозяйств на покупку агрохимической продукции в весенний 
период с возвратом их стоимости в виде сельхозпродукции после уборки урожая. 
Эти вынужденные, но необходимые меры, способствуют расширению рынка 
агрохимической продукции для АПК, удовлетворению самых необходимых 
потребностей хозяйств в минеральных удобрениях и средствах защиты растений 
и, вместе с тем, являются специфической особенностью логистических и 
маркетинговых процессов в современном агрохимическом обслуживании АПК 
Беларуси. При организации встречных потоков сельскохозяйственных 
продуктов и агрохимической продукции неизбежно возникают дополнительные 
издержки по завозу, хранению, реализации продукции и сопутствующие 
информационные и финансовые потоки, которые можно оптимизировать 
методами логистики и построением логистических подсистем в рамках общей 
логистической системы в сфере агрохимического обслуживания сельского 
хозяйства. 

Вместе с тем широкое применение товарообменных (бартерных) операций, 
накопление предприятиями по агрохимическому обслуживанию опыта 
реализации получаемой от сельскохозяйственных организаций продукции, 
заставляет их по-новому подойти к перспективам дальнейшего взаимодействия 
рынков продовольствия и агрохимической продукции. В последнее время 
предприятия по агрохимическому обслуживанию РО «Белагросервис» берут на 
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служба  

РО 

а) закупка агрохимической 
продукции на внутреннем рынке и за 
пределами Республики Беларусь, поставка 
агрохимической продукции на 
предприятия агрохимического 
обслуживания; 

Предприятия по 
агрохимическому 

б) прием агрохимической продукции 
на хранение и реализацию; 

в) отпуск агрохимической продукции 
потребителям, финансовые расчеты с 
агрохимической службой РО 
"Белагросервис; 

Субъекты 
хозяйствования АПК 

г) потребление агрохимической 
продукции, финансовые расчеты с 
предприятиями по агрохимическому 
обслуживанию; 
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себя частичное продовольственное снабжение своих районов, в частности, 
бюджетных организаций социальной сферы, развивают сеть розничной торговли 
агрохимической продукцией. При этом возникают новые логистические связи 
рынков продовольствия и агрохимической продукции, методы диверсификации 
работы предприятий по агрохимическому обслуживанию, которые, при наличии 
развитого складского хозяйства торговой сети, успешно конкурируют на рынках 
продовольствия с другими посредниками. 

Предприятия по агрохимическому обслуживанию осуществляют свою 
деятельность в двух направлениях. Механизированные отряды, входящие в 
состав предприятий по агрохимическому обслуживанию, проводят в 
сельскохозяйственных организациях весь комплекс агрохимических работ.  

Второе направление связано с доставкой в сельскохозяйственные 
организации агрохимической продукции по договорам, заключенным между 
предприятиями по агрохимическому обслуживанию и сельскохозяйственными 
организациями. Минеральные удобрения для нужд сельскохозяйственных 
организаций Могилевской области закупаются холдингом в форме ОАО 
«Агромашсервис» на внутреннем рынке Беларуси у производителей. Азотные 
удобрения производит Гродненское ПО «Азот», фосфорные – РУП «Гомельский 
химзавод», калийные РУП «Беларуськалий». Средства защиты растений 
закупаются либо у респондентов Республики Беларусь, при этом они оплачивают 
все расходы, связанные с пересечением этой продукции таможенной границы 
Республики Беларусь, либо РО «Белагросервис» самостоятельно закупает 
средства защиты у нереспондентов Республики Беларусь, и в этом случае, все 
расходы, связанные с уплатой таможенных платежей, включаются ими в 
отпускную цену продукции (таблица 1). 

Увеличение контрактной цены на этапе поставщик – РО «Белагросервис» 
произошло на 27,5 %. 

Далее эта продукция поступает в областные формирования этой системы, 
где отпускная цена возрастает на величину торговой наценки ( нС ). Эта наценка 
образуется в оптовом звене сферы обращения и предназначена для компенсации 
расходов, связанных с движением агрохимической продукции и получения 
предприятиями системы агрохимического обслуживания области прибыли от их 
реализации. По решению правительства и органов ценообразования, надбавка 
может иметь на внутреннем рынке ограниченный размер. В настоящее время по 
азотным удобрениям ее размер составляет – 8 % от цены за единицу 
агрохимической продукции, по фосфорным – 3 %, по калийным – 15 %, по 
средствам защиты растений – 1,8 %. 

Монопольное положение предприятий по агрохимическому обслуживанию 
по отношению к потребителям их услуг, высокие цены на минеральные 
удобрения и средства защиты растений, явились причиной низкой 
эффективности агрохимического обслуживания, что привело к резкому 
уменьшению работ, проводимых предприятиями по агрохимическому 
обслуживанию в сельскохозяйственных организациях. 
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Таблица 1 – Расчет отпускных цен на средства защиты растений, 
реализуемых РО «Белагросервис», долл./л 

Наименование статей 
затрат 

Наименование препаратов 

Хвастокс Импакт Алметрин 
Фоско

м 
Агрон 

Контрактная цена 4,7 17,0 11,9 19,84 39,68 
Таможенная пошлина 0,235 0,85 0,595 0,992 1,984 
Сборы за таможенное оформление 0,007 0,026 0,018 0,030 0,060 
Итого 4,942 17,876 12,513 20,862 41,724 
Затраты РО «Белагросервис», 
включая налоги и отчисления, 
относимые на себестоимость,  
в том числе: 
расходы по хранению 
комиссионные банку 

 
 

0,136 
 

0,065 
0,035 

 
 

0,493 
 

0,235 
0,127 

 
 

0,345 
 

0,163 
0,089 

 
 

0,575 
 

0,271 
0,148 

 
 

1,151 
 

0,544 
0,296 

Прибыль 0,302 1,106 0,693 1,085 2,872 
Целевые сборы на формирование 
местных целевых бюджетных 
фондов 

 
 

0,011 

 
 

0,041 

 
 

0,027 

 
 

0,043 

 
 

0,088 
Отчисления в республиканский 
фонд поддержки производителей 
сельхоз. продукции, 
продовольствия и аграрной науки 
и отчисления средств 
пользователями автомобильных 
дорог 

 
 
 
 
 

0,009 

 
 
 
 
 

0,034 

 
 
 
 
 

0,022 

 
 
 
 
 

0,035 

 
 
 
 
 

0,072 

Отпускная цена 
в т. ч. налогооблагаемая база 

5,4 
5,4 

19,55 
19,55 

13,6 
13,6 

22,6 
22,6 

45,3 
45,3 

Кроме того, 20 % НДС к 
налогооблагаемой базе 

 
1,08 

 
3,91 

 
2,72 

 
4,52 

 
9,06 

Всего с НДС 6,48 23,46 16,32 27,12 54,36 
Примечание - Расчеты автора по годовой отчетности предприятий по агрохимическому 

обслуживанию РО "Белагросервис" 
 
Нами установлено, что агрохимическое обслуживание 

сельскохозяйственных организаций предприятиями РО «Белагросервис» 
обходится в 1,5-2 раза дороже, чем выполнение аналогичных работ 
сельскохозяйственными организациями. В результате сельскохозяйственные 
организации отказываются от услуг предприятий по агрохимическому 
обслуживанию, т.к. для них их услуги при объективной оценке неэффективны.  

Поэтому целесообразно изменить принципы взаиморасчетов за 
агрохимические услуги и установление расценок. Расходы, связанные с 
доставкой техники и людей к месту работы, включать в расценку с учетом 
расстояния до объекта обслуживания, путем отнесения затрат времени на 
переезды к затратам времени на основную работу.  
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Главным национальным богатством Беларуси являются не природные 

ископаемые и энергетические ресурсы, а человеческий потенциал. После распада 
СССР нашей стране удалось сохранить и укрепить систему образования, создать 
интеллектуальную и техническую базу в сфере высоких технологий. Как итог, 
Беларусь - страна с высоким индексом развития человеческого потенциала. 
Наличие высококвалифицированных кадров позволяет Беларуси на равных 
участвовать в реализации многих международных программ. 

Следует добиваться полноценного участия республики в мировом 
разделении труда. Решению данной проблемы будет способствовать развитие 
ускоренными темпами научных, информационных и образовательных 
технологий. Именно стратегическое превосходство Беларуси над своими 
соседями в сфере наукоемких технологий выступит одним из ключевых 
факторов ее успешного геополитического развития. 

Необходимой предпосылкой создания наукоемких и 
высокотехнологических производств, способных обеспечить экономическую 
конкурентоспособность и государственный суверенитет Беларуси в XXI веке, 
является качественная система образования. Наше государство ориентируется на 
освоение лучших образцов в мировой практике образования с одновременным 
сохранением и развитием достижений советской школы. 

Сфера среднего образования призвана органично сочетать освоение наук о 
живой и неживой природе и обществе, углубленно изучать иностранные языки, 
включать занятия музыкой и изобразительным искусством, физической 
культурой, давать навыки производительного труда. Школа обязана раскрывать 
творческие способности каждого ученика. Развитие этих способностей, 
поднятие их на новый качественный уровень относится к числу основных 
приоритетов национальной высшей школы. В то же время 
самосовершенствование должно стать внутренним побуждением каждого 
индивида. 

Одним из основных компонентов национальной идеологии выступает 
формирование здорового образа жизни белорусского народа, а физкультурно-
оздоровительному движению придан статус одного из главных государственных 
приоритетов. В республике создаются необходимые условия для занятий 
различными видами физической культуры и спорта, проводится значительная 
работа по модернизации материально-технической базы, созданию и 
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укреплению многофункциональных спортивных и физкультурно-
оздоровительных центров. 

Большое внимание уделяется руководством страны поддержанию 
талантливой молодежи. С 1996 года действует специальный фонд Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов, создан банк данных талантливых молодых людей. 

Государством принимается ряд мер по формированию эффективного 
механизма подбора кадров управления, организации их деятельности в 
соответствии со сложившимися новыми социально-экономическими условиями 
(создан резерв управленческих кадров страны). 

Сегодня очевидна важность кардинального повышения эффективности 
управления в интересах страны, активизации управленческого ресурса, 
адаптированности кадрового корпуса управленцев к новым условиям времени. 
Актуальным остается искоренение бюрократизма, протекционизма, 
взяточничества, коррупции и других нарушений закона. 

Реалии нового времени требуют совершенствования взаимоотношений 
вузов с органами государственного управления и субъектами хозяйствования, 
адекватности высшего образования потребностям общественной практики, 
формирования нового поколения ученых, успешно сочетающих научную работу 
с административной, общественной и экономической деятельностью. Ученым 
отводится ведущая роль в подготовке управленческих решений, обеспечении 
государственных органов выверенными рекомендациями о путях дальнейшего 
развития Республики Беларусь. 

Актуальными задачами современной Беларуси являются усиление 
белорусской науки, повышение эффективности использования научного 
потенциала, активизация инновационной деятельности как инструмента 
достижения основных целей социально-экономического и духовного развития 
республики. Необходимо сконцентрировать силы и средства на приоритетных 
направлениях науки и техники, выйти на широкое практическое внедрение 
научных разработок, способных обеспечить активное обновление производства 
и повышение конкурентоспособности национальной экономики. 

Важное место в решении данных проблем принадлежит Национальной 
академии наук Беларуси. Следует добиваться повышения роли Академии в 
развитии и координации отечественной науки, научно-техническом прогрессе, 
научном обеспечении эффективного решения задач народного хозяйства и 
социально-экономического развития страны. 

Наличие государственной независимости Беларуси, ее широкое 
международное признание ставят национальную идею в XXI в. в совершенно 
иную плоскость, чем в начале XX в. Сегодня еще более ясным, чем в начале XX 
столетия, становится понимание того, что лишать народ веры в себя - все равно 
что обезоружить воина перед боем, что без национальной идентификации 
невозможно выйти на определение национальных интересов, а, следовательно, 
целей и задач внутренней и внешней политики страны, найти правильное место 
Беларуси в современном мире. Нам нужна идеология, которая бы не 
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расшатывала страну и народ; а собирала их воедино. Поэтому стержнем, ядром 
нашей идеологии может и должна быть национальная идея. 

Кроме этого, белорусская национальная идея должна сливаться с идеей 
белорусской государственности, национальной независимости. Только слияние 
воедино этих двух понятий позволило руководству страны разработать пусть не 
особый, но всё же характерный для Беларуси, не похожий ни на российский, ни 
на польский, ни на литовский путь развития, так называемую «белорусскую 
модель». 

Однако в сегодняшней нашей действительности, говоря словами 
Салтыкова-Щедрина, «есть немало сорванцов, у которых на языке государство, 
а в мыслях пирог с казённой начинкой». Поэтому наряду с реализацией 
национальной идеи и идеи белорусской государственности фундаментальное 
значение идеи гражданственности. Сегодня наша страна как никогда нуждается 
в гражданах, готовых способных эффективно трудиться не только ради 
собственного благополучия, но и во имя благополучия Родины. 

Поэтому все каналы и средства идейного влияния на людей должны быть 
ориентированы на воспитание патриотического сознания и поведения, на 
формирование сознательного, целеустремлённого и эффективно работающего 
гражданина Республики Беларусь. Но ведь сегодня в стране народ составляют не 
только белорусы, но и русские, украинцы, поляки, литовцы, евреи, татары. Для 
всех них Республика Беларусь является Родиной. Поэтому национальная идея 
Беларуси на современном этапе развития не должна быть только национальной. 
Она должна быть объединяющей по более обобщённому, чем национальность, 
критерию, каковым может быть только гражданство, т.е. неразрывная связь 
человека или группы со своим государством - Республикой Беларусь. 

Таким образом, современное понимание национальной белорусской идеи не 
ограничивается консолидацией белорусов в единую, целостную нацию или 
признанием необходимости государственной независимости и суверенитета 
Беларуси, а включает в себя в качестве важнейшего компонента понимание 
процветания страны и ее народа. 

Идеология государства – это национальная объединяющая и мобилизующая 
идея. Через пропаганду этой идеи, воздействуя на сознание людей, государство 
преследует цель, чтобы проживающее на его территории население осознавало 
себя как единое общественное целое в культурно-историческом, 
государственно-политическом, экономическом, нравственно-духовном и 
территориальном планах. Она позволяет людям различных убеждений прийти к 
осознанию общих ценностей, способствует установлению в обществе атмосферы 
согласия и созидания. 

Создание единой идеологии не означает, что в государстве не допускается 
или серьезно ограничивается существование других идеологий. Согласно ст. 4 
Конституции Республики Беларусь: «Демократия в Республике Беларусь 
осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и 
мнений». На практике этот принцип в нашей стране реализуется в полной мере. 
В Беларуси на сегодняшний день зарегистрировано множество политических 
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партий, придерживающихся различной идеологической направленности, 
которые свободно и открыто пропагандируют свои принципы и идеи. 

Однако необходимо существование идеологии белорусского государства, 
которая призвана усилить социально-политическую консолидацию нашего 
общества, стать общенациональной силой, способной еще крепче сплотить 
граждан страны в единый белорусский народ. 

Республика Беларусь является полноправным членом международного 
сообщества и выступает за развитие отношений со всеми странами мира на 
принципах равноправия и взаимовыгодного сотрудничества. 

Стратегическим вектором внешней политики белорусского государства 
выступает углубление интеграционных процессов с Российской Федерацией, 
придание союзным отношениям новой динамики. Главная цель интеграции – 
улучшение жизни народов, создание условий для повышения благосостояния 
людей и полноценного развития белорусов и россиян. Союз Беларуси и России 
должен основываться на принципах суверенитетного равенства и 
самостоятельности его участников при делегировании определенных 
полномочий интеграционным органам. 

К числу приоритетных направлений геополитики Республики Беларусь 
относится интеграция в рамках СНГ и, в первую очередь, создание единого 
экономического пространства и системы коллективной безопасности. 
Осуществляя двустороннее и многостороннее сотрудничество со странами СНГ, 
наша республика будет стремиться к максимальному обеспечению 
национальных интересов белорусского народа. 

Геополитическое положение Беларуси определяет многовекторность ее 
внешней политики. В первую очередь, это касается развития отношений с 
Европой, восстановления конструктивного диалога по вопросам 
взаимовыгодного сотрудничества. Белорусское государство выступает за 
нормализацию отношений с европейскими странами и европейскими 
структурами, налаживание совместных действий в решении общеевропейских 
проблем. 

Сегодня Республика Беларусь вносит достойный вклад в укрепление 
региональной безопасности, служит надежным щитом на пути потоков 
нелегальных эмигрантов, наркотиков и оружия в Европу. Расширение 
Европейского Союза и продвижение НАТО на Восток обусловливают 
необходимость создания принципиально новой концепции внешней политики 
Республики Беларусь, установления отношений с объединенной Европой на 
основе принципов взаимопонимания и добрососедства. 
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Для України питання національної безпеки не зникало протягом усієї історії 

її існування, проте останніми роками воно набуло особливої актуальності.  
Згідно ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України» 

"національна безпека – захищеність державного суверенітету, територіальної 
цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних 
інтересів України від реальних та потенційних загроз" [1]. В свою чергу 
«національні інтереси України – життєво важливі інтереси людини, суспільства 
і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її 
прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності 
і добробут її громадян». 

Отже очевидно, що задоволення національних інтересів має 
забезпечуватись і підтримуватись як на макро- так і на мікрорівні у всіх сферах 
господарювання, у тому числі й в енергетичному секторі економіки. 

Зосереджуючи увагу на енергетиці України, слід відмітити, що безпека 
енергетичної галузі є однією з важливих складових економічної, соціальної, 
екологічної складових національної безпеки. У сучасному розумінні 
гарантування енергетичної безпеки – це досягнення стану технічно надійного, 
стабільного, економічно ефективного та екологічно прийнятного забезпечення 
енергетичними ресурсами економіки і соціальної сфери країни, а також 
створення умов для формування і реалізації політики захисту національних 
інтересів у сфері енергетики [2].  

Однією з ключових енергетичних проблем України є високий рівень 
енергозатратності виробництва, про що свідчить показник енергоємності ВВП, 
який у 2012 році склав 0,36 кг н.е./1$ проти 0,16 кг н.е./1$ середнього показника 
у світі [3]. 

Слід відмітити, що процес трансформації світової енергетичної системи 
супроводжується зміною домінуючих видів палива в енергетичному балансі, 
технологічними та організаційними інноваціями, розширенням та оптимізацією 
ланцюга постачання енергетичних ресурсів. Сучасному етапу перетворення 
світової енергетичної сфери притаманне зростання попиту на енергоресурси, 
активізація використання поновлюваних джерел енергії, підвищення 
енергоефективності [4]. 

Окрім того, Паризькою угодою визначено загальносвітовий курс до 
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глобальної декарбонізації економіки до кінця століття, запропоновано урядам 
усіх країн визначити на національному рівні завдання на період до 2030 р. щодо 
зниження викидів CO2 та прийняти відповідні національні стратегії [4]. 

Таким чином, в умовах імпортозалежності України від постачальників 
викопних енергоресурсів, необхідності зменшення енергозатратності 
виробництва та реалізації Плану заходів з  імплементації Директиви 2009/28/ ЄС 
[5], слід визначити пріоритетні напрямки розвитку біоенергетики як на макро- 
так і на мікрорівнях. Реалізація кожного окремого напряму має включати 
здійснення конкретних програм та заходів (табл. 1).  

 
Таблиця 1 - Напрямки розвитку біоенергетики на макро- і мікрорівнях 

Напрямок 
Програми і заходи  

на макрорівні на мікрорівні 
Екологічний  покращення екологічних показників; 

 зменшення деструктивного впливу 
на довкілля; 
 скорочення шкідливих викидів 

 переробка твердих побутових відходів на 
біопаливо; 
 переробка на біопаливо побічних продуктів від 
основного виробництва. 

Економічний  незалежність національної 
економіки від постачальників 
енергоносіїв 
 створення привабливих умов для 
інвесторів 
 створення умов для вільної 
конкуренції у галузі 
 розробка стимулів для учасників 
фінансування біоенергетичних 
проектів 
 формування інфраструктури ринку 
біопалива 

 залучення інвестицій 
 налагодження логістики 
 відпрацювання ланцюга «власник сировини - 
заготівельники сировини – виробники біопалива – 
торговці біопаливом – виробники енергії з біомаси - 
споживачі» 
 пільгове банківське кредитування суб’єктів 
біоенергетичної галузі 
 розвиток страхування ризиків, пов’язаних з 
виробництвом та реалізацією біопалива. 
 скорочення термінів окупності біоенергетичних 
проектів. 

Соціальний  зростання рівня зайнятості населення 
 зменшення соціальної напруги через 
високі тарифи на комунальні послуги 

 створення нових робочих місць 
 кластерна організація біоенергетичної систем на 
рівні громад з метою підвищення соціального 
розвитку окремих територій 

Геополітичний  зменшення залежності від імпортних 
енергоресурсів 
 укладення угод з іншими країнами та 
міжнародними організаціями. 

 нові експортні ринки 

Нормативно-
правовий 

 вдосконалення нормативно-правової 
бази 
 розробка урядових програм розвитку 
біоенергетики 
 створення умов для виробництва 
біоетанолу і біодизелю на 
законодавчому рівні 

 сертифікація продукції біоенергетики відповідно 
до вимог ЄС 

 
 

Державний 

 оновлення державної стратегії 
розвитку галузі біоенергетики на 
середню (20 років) і оглядову (50 років) 
перспективу; 
 лобіювання інтересів суб’єктів 
біоенергетичної галузі за рахунок 
державної підтримки 
 створення державного органу, 
відповідального за сферу 
відновлювальної енергетики 

 сприяння розвитку біоенергетики в умовах 
децентралізації влади та реформування місцевого 
самоврядування 
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Продовження таблиці 1 

Напрямок 
Програми і заходи 

на макрорівні на мікрорівні 

Інноваційно-
технологічний 

 розвиток та впровадження 
енергозберігаючих технологій 

 передача знань і досвіду щодо реалізації 
біоенергетичних проектів 
 реалізація демонстраційних проектів  
 вільний доступ до технологічної інформації 
 удосконалення технологій  
 науковий супровід галузі 

Виробництво 
біопалива 

 забезпечення можливості стабільно 
виробляти біопаливо 
 створення ринку сировини за 
рахунок дієвої (а не декларативної) 
державної підтримки в стимулюванні 
вирощування енергетичних культур; 

 

 стабільні поставки та діючі довгострокові 
контракти на поставку сировини 
 подолання сезонного дефіциту на 
постачання сировини 
 розвиток інфраструктури для здійснення 
операцій завантаження, розвантаження, 
транспортування та зберігання біомаси 
 управління ризиками виробництва 
біопалива 
  еалізація великого потенціалу виробництва 
біомаси на умовах сталості 

Споживання 
біопалива 

 забезпечення можливості стабільно 
використовувати біопаливо 
 стимулювання до споживання 
продуктів біоенергетики 

 забезпечення децентралізованого 
постачання енергії 
 застосування енергозберігаючих технологій 

Джерело: сформовано автором  
 
Відмітимо, що зазначений у таблиці 1 перелік заходів не є вичерпним, 

оскільки реалізація енергетичної стратегії України щодо розвитку біоенергетики 
потребує ґрунтовного системного підходу і синхронного включення 
енергетичних питань у всіх сферах життєдіяльності держави і суспільства. 

Однак слід зупинитись саме на пріоритетних напрямах розвитку 
біоенергетики. В першу чергу розділимо усі сфери на три основні категорії: 
забезпечуюча, виконавча і результативна.  

Так до напрямів, що забезпечують розвиток біоенергетики можемо віднести 
державний, нормативно-правовий та інноваційно-технологічний. У всіх 
зазначених сферах, як на макро- так і на мікрорівнях формується відповідне 
середовище, яке сприятиме реалізації програм, концепцій, стратегій та інших 
глобальних задумів щодо біоенергетики. 

У виконавчій системі слід виокремити підсистеми виробництва та 
споживання біопалива, у яких безпосередньо реалізовуються біоенергетичні 
проекти, перевіряються наукові теорії і гіпотези та втілюються програми. Саме 
вказані сектори є індикаторами недоліків у стратегіях і концепціях розвитку 
біоенергетики, прогалин нормативно-правової системи, лобістських схем 
підтримки використання викопних енергетичних  ресурсів, бюрократичних 
перепон та інших стримуючих факторів. Водночас, завдяки показникам 
виробництва та споживання біопалива, можна здійснити аналіз та оцінити 
результативність і перспективність біоенергетичної політики. 

Так, відповідно до Проекту Стратегії сталого розвитку України до 2030 року 
[6], пріоритетним має бути забезпечення національних інтересів та виконання 
міжнародних зобов’язань України щодо переходу до сталого розвитку. В першу 
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чергу, такий розвиток передбачає подолання дисбалансів в економічній, 
соціальній та екологічній сферах. Розвиток біоенергетики передбачає власне 
досягнення результатів у зазначених сферах і позитивних зрушень в 
екологічному, економічному та соціальному середовищах.  

Окремо такий аспект у результативному напрямі, як геополітика. 
Враховуючи те, що Україна має науково-обґрунтований і підтверджений 
біоенергетичний потенціал, слід означити перспективи зовнішньо-енергетичних 
відносин. Так, з одного боку, розвиток біоенергетики сприятиме зниження 
енергозалежності країни від імпортованих викопних енергоресурсів, а з іншого 
боку – забезпечить можливість виходу України на міжнародні ринки з 
вітчизняними біоенергетичними продуктами.  

Отже, забезпечення національної безпеки України передбачає здійснення 
ряду заходів по розвитку біоенергетики як на макро- так і на мікрорівнях. При 
цьому пріоритетними є такі напрями: екологічний, економічний, соціальний, 
геополітичний, нормативно-правовий, державний, інноваційно-технологічний, 
виробництво і споживання біопалива. Усі зазначені сфери мають сприяти 
забезпеченню, виконанню і результативності біоенергетичних заходів.  
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ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Кузьмина А.В.,  
Науковий керівник – к.е.н., доцент Фоміна О.О.,  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»,  
м.Покровськ, Україна 

 
Актуальність ефективного використання природних ресурсів в Україні є 

незаперечною, оскільки втрати від безгосподарської поведінки ринкових 
суб’єктів тільки зростають. Це пояснюється зміною довгострокових приоритетів 
розвитку як в економічному, так і політичному плані, продовженням збройного 
конфлікту сході країни, що вимагає вирішення завдань у короткостроковій 
перспективі. По-різному також сприймається за таких умов ідея сталого 
розвитку – такого, який забезпечує потреби теперішніх і не ставить під загрозу 
їх задоволення для прийдешніх поколінь. Однією з основних складових сталого 
розвитку є раціоналізація природокористування – зменшення питомих витрат 
природних ресурсів, підвищення рівня енергоефективності господарського 
освоєння природно-ресурсного потенціалу, використання альтернативних 
джерел енергії, подолання синдрому марнотратності щодо використання 
невідновних природних благ [1, с. 48-51]. 

В Україні орієнтири сталого розвитку задаються певними нормативними 
актами, зокрема Законами України «Про засади державної регіональної 
політики» і «Про добровільне об’єднання територіальних громад», діє Указ 
Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», 
розроблена Національна парадигма сталого розвитку [2]. Ці документи містять 
певні механізми щодо удосконалення процесу управління окремими територіями 
країни, зокрема це стосується відносин володіння, користуваня і розпорядження 
прородними ресурсами, певних аспектів прородокористування і охорони 
навколишнього природного середовища. В Україні сформовано інституціональні 
засади управління природними ресурсами та забезпечення сталого розвитку в 
умовах децентралізації влади. Разом з тим є наявним недостатній рівень 
позитивного впливу використання природних ресурсів на соціально-
економічний розвиток. Це особливо стосується депресивних сільських 
територій, що пов’язано з реформуванням економічної системи України, 
формуванням територіальних громад та протиріччами, що виникають у сфері 
прав власності щодо розпорядження природними ресурсами на прилеглих 
територіях. Також з’являється питання щодо отрмання та використання ними 
природно-ресурсної ренти на власний розсуд для максимізації своїх суспільних 
вигод.  

Відповідно до зазначеного, то тут слід погодитися з Продановою Л.В. та 
Шерсюковою К.Ю., що досліджували питання формування та перерозподілу 
природно-ресурсної ренти [3, с. 209-273]. Відповідно до цього стає питання щодо 
прав власності на природні ресурси, їх специфікацію. І в цьому ключі є потреба 
на державному рівні віднайти механізм оптимального і справедливого поєднання 
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інтересів публічного і приватного секторів економіки, центральних і 
регіональних органів влади, теперішніх і майбутніх поколінь з приводу 
розподілу і використання природно-ресурсної ренти [3, с. 225]. Невизначеність 
прав власності на природні ресурси та їх нечіткий розподіл призводять до 
протиріч інтересів держави і підприємств, які проявляються в нераціональному 
використанні ресурсів і їх надмірній експлуатації, прийнятті неефективних 
рішень протилежними сторонами, що призводить до скорочення величини 
природної ренти і, в підсумку, до зменшення суспільного добробуту. Метою 
держави є максимізація природної ренти, метою ресурсокористувача є 
максимізація прибутку. Для вирішення цього завдання державі необхідно 
створити систему прав власності на природні ресурси, яка здатна мінімізувати її 
витрати на специфікацію і захист даних прав [3, с. 228-230]. 

Щодо реалізації економічної політики забезпечення сталого розвитку, то 
ткож слід погодитись з Хвесиком М.А. [4, с. 4], який вважає, що, зважаючи на 
необхідність підвищення вагомості природно-ресурсного чинника в соціально-
економічному піднесенні територій, децентралізація влади та реформування 
місцевого самоврядування має включати заходи щодо передачі у власність 
територіальних громад природних активів, розміщених на прилеглих територіях. 
Така політика сприятиме зміцненню фінансової самодостатності місцевого 
самоврядування, оскільки кошти від використання природних ресурсів будуть 
спрямовуватись у місцеві бюджети, що стане основою реалізації економічних 
інтересів власників природних ресурсів і гарантією розвитку малого й 
середнього підприємництва з урахуванням концепту сталого розвитку.  

В аспекті реалізації концепції сталого розвитку та процесу децентралізації 
влади в Україні слід прийняти той факт, що відносини між державою і 
підприємствами мають відбуватися на партнерських засадах. Зокрема, 
децентралізація управління природними ресурсами має передбачати розширення 
форм взаємодії між державою (територіальною громадою) як власником 
природних ресурсів та суб’єктами підприємницької діяльності. Сприятиме 
уьому виконання Закону України «Про державно-приватне партнерство» 
№ 2404-VI від 1 липня 2010 року, оскільки він націлений на ефективну 
соціально-економічну взаємодію публічного та приватного (підприємницького) 
секторів. «Пріоритетні аспекти запровадження такого партнерства в управління 
природокористуванням обумовлені необхідністю підвищення рівня капіталізації 
природних ресурсів і корпоратизації природно-ресурсних відносин» [4, с. 5].  

Багаторічні дослідження вчених доводять, що причина 
безгосподарницького користування природними ресурсами криється в 
недокапіталізованості природного капіталу, що не закладає основи ощадливості 
в діяльність природокористувачів. Саме це виступає засадами обезцінювання 
природного капіталу, неможливості і небажанні стягуваня природно-ресурсної 
ренти та її перерозподілу на користь «володарів» природного капіталу. 
Відповідно доцього і беручи до уваги дослідження науковців [3, с. 245], слід 
погодитися з тим, що в Україні є потреба у формуванні і реалізації певних 
механізм щодо управління та користування природними ресурсасми, зокрема 
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існує ідея, яка поширена у світі щодо створення певного рентного фонду 
відшкодування природі збитку нанесеного людиною. В аспекті сталого розвитку 
науковцями запропоновано засади капіталізації природних ресурсів як фактора 
зростання інвестиційної бази розширеного відтворення соціальноекономічного 
потенціалу України, зокрема обґрунтовано напрями формування сучасних 
фінансових механізмів управління природними ресурсами та об’єктами 
природно-господарської та природоохоронної інфраструктури [5, с. 154-160]. 
Разом з тим, реалізація цих ідей потребує необхідних передумов до яких можна 
віднести чітку специфікацію прав власності на ресурси, введення обмежень і 
захисних механізмів щодо їх використання, створення відповідної ринкової 
інфраструктури на територіальних рівнях.  

Щодо стягнення прироно-ресурсної ренти є потреба у зміні певних 
нормативно-правових актів у напрямку збільшення частки відрахувань 
екологічних поатежів до бюджетів місцевих (територіальних) рівнів, перегліду 
принципів встановлення нормативів плати за спеціальне використання 
природних ресурсів (врахування ролі природного ресурсу у виробничому 
процес), розширення набору інструментів плати за угоди із земельними 
ресурсами, стимулювати раціональне водне вироистання. Тобто потребують 
перегляду такі нормативні документи, як Бюджетний кодекс України; 
Податковий кодекс України; Земельний кодекс України; Водний кодекс України. 
Але при цьому необхідно враховувати той момент, що між вжиттям заходів щодо 
впровадження сучасних форм і методів раціонального природокористування та 
переведення окремих сегментів національної економіки на принципи сталості й 
отриманням очікуваних результатів проходить багато часу [4, с. 5]. 

Таким чином, ефективне використання ресурсів в аспекті сталого розвитку 
передбачає збалансованості інтерсів суб’єктів господарювання на різних рівнях 
соціально-економічних відносин, зокрема, окрім впровадження нормативних 
документів у практику господарювання є необхідність пергляду економічної 
політики держави щодо створення певного рентного фонду відшкодування 
природі збитку нанесеного людиною. Разом з тим залишаються відкритими 
питання щодо «екологічнії етики» виробників і споживачів, створення 
нормативних умов та формування відповідного світогляду про надання повної 
інформації про виробництво товарів та послуг та їх наслідки. 
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СПІВПРАЦІ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
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Сучасний ефективний розвиток економіки країни не можливий без 

надходження іноземних інвестицій. В Україну постійно надходять іноземні 
інвестиції з країн Європейського Союзу (ЄС). Інвестиції країн ЄС допомагають 
розвивати економіку України, а саме малий та середній бізнес, промисловість, 
транспорт, послуги, освіту тощо. Інвестиційний розвиток надасть можливість 
отримати значні економічні прибутки, що призведе до більшого економічного 
зростання та підвищення життєвого рівня населення. Також розвинення 
сприятливого інвестиційного клімату необхідно для науково-технологічного та 
інноваційного розвитку України, оскільки такий розвиток є пріоритетним для 
найрозвиненіших країн. 

Проблемам інвестиційно-інноваційного розвитку України присвячено ряд 
публікацій вітчизняних вчених-економістів, таких як Малюти І.А. [1, с. 27], 
Хомутенко Л.І. [2, с. 99], Косової Т.Д. [3, с. 118], Стеблянко І.О. [4, с. 165], Мазій 
Н.Г. [5, с. 128]. 

Метою статті є аналіз інвестиційно-інноваційного співробітництва України 
з ЄС, визначення проблем та перспектив подальшої співпраці. 

Найбільше іноземних інвестицій надходить з країн ЄС. Основою 
інвестиційного співробітництва України з країнами ЄС є співпраця нашої країни 
з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Головними сферами інвестиційної 
діяльності ЄІБ в Україні є модернізація енергетичної та транспортної 
інфраструктури, зростання енергоефективності української економіки, охорона 
навколишнього середовища, здійснення реформ системи освіти, а також 
інвестиційна підтримка приватних підприємців ділового сектору України. 
Іноземні інвестиції сприяють зростанню соціально-економічного рівня розвитку 
країни завдяки впровадженню наукових технологій, створенню нових робочих 
місць, модернізації виробництва, що призводить до адаптації вітчизняних 
підприємств до стандартів ЄС.  

Оновлення транспортної інфраструктури є головним пріоритетом 
інвестиційної діяльності ЄІБ в Україні. Вибір інвестиційних проектів в галузі 
транспортної інфраструктури здійснюється ЄІБ і українською стороною згідно 
пріоритетів транспортного співробітництва України та ЄС. Пріоритетними 
проектами ЄІБ в Україні є модернізація автомобільної та залізничної 
транспортної інфраструктури. 



91 
 

В Україні існують наступні проблеми для підвищення інвестиційної 
привабливості, покращення інвестиційного клімату: 

 низька активність підприємств України щодо залучення іноземних 
інвестицій; 

 необхідність технічної та технологічної модернізації підприємств, а 
також інфраструктури; 

 висока енерго- та ресурсоємність, а також застарілі методи управління на 
підприємствах України. 

 для підвищення залучення іноземних інвестицій і зростання інвестиційної 
привабливості необхідна подальша співпраця за наступними напрямками в 
умовах європейської інтеграції: 

 удосконалення нормативно-правової бази стосовно іноземних інвестицій 
згідно норм ЄС; 

 перегляд податків для іноземних інвесторів; 
 відкриття нових ринків для іноземних інвесторів з наявною сировиною та 

висококваліфікованими кадрами; 
 налагодження більш тісного співробітництва України з країнами-

донорами іноземних інвестицій; 
 покращення законодавства для надання можливості отримання 

європейських кредитів українськими підприємствами; 
 удосконалення та прийняття норм та стандартів ЄС для модернізації 

підприємств за рахунок іноземних інвестицій; 
 розробка стратегії залучення інвесторів згідно потреб регіонів; 
 необхідність розробки та постійного оновлення бренду кожної області 

для визначення сфер інвестування; 
 забезпечення іноземних інвесторів необхідною підтримкою, наприклад 

при реєстрації бізнесу; 
 створення умов для вільного руху іноземних інвестицій відповідно до 

норм ЄС; 
 створення умов для технічної та технологічної модернізації підприємств, 

а також інфраструктури; 
 розширення виробництва підприємств завдяки впровадженню інновацій; 
 розвинення екологічного виробництва; 
 забезпечення підготовки якісних трудових ресурсів; 
 розвиток вільної торгівлі з країнами ЄС. 
Ринок інвестицій знаходиться під регулятивним впливом дво- і 

багатосторонніх інвестиційних угод, а також угод з міжнародними організаціями 
тощо. Основною метою державного регулювання інвестицій є впровадження 
соціальної, економічної та наукової політик, враховуючи показники соціального-
економічного розвитку країни та цілі, а також визначення обсягів фінансування 
державної інвестиційної діяльності. Угода про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Угода про асоціацію між 
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Україною та ЄС) поєднує в собі режим найбільшого сприяння та національний 
режим для інвестицій, причому реалізується режим, який є кращим у 
конкретному випадку. Тому для іноземних інвестицій це є своєрідною гарантією 
при реалізації підприємницької діяльності, оскільки норми реєстрації та 
здійснення діяльності компаній з іноземними інвестиціями будуть відповідати 
вимогам щодо іноземних або вітчизняних суб’єктів господарювання. 

Таким чином реалізація положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
щодо іноземних інвестицій повинна сприяти залученню нових інвестицій у всі 
галузі економіки. Інвестиції країн ЄС є важливими для економіки України. 
Незважаючи на те, що країни ЄС є лідерами за обсягами інвестицій в українську 
економіку, обсяги цих іноземних інвестицій є недостатніми. Україна має багато 
конкурентних переваг, що позитивно впливають на інвестиційну привабливість: 
географічне розташування, наявність природних ресурсів, значна кількість 
населення, кваліфікована робоча сила, велика мережа науково-дослідних 
інститутів та університетів. 

Іноземні інвестори найбільше вкладають кошти у види діяльності, що 
надають можливість отримати швидкий прибуток, наприклад фінансова, 
страхова та торгова діяльність. Необхідно створювати умови інвестування у 
сфери виробництва та агропромислового розвитку. Такими умовами можуть 
бути: відкритість державних даних, створення електронних сервісів, розвиток 
електронної системи відшкодування ПДВ, зниження валютного контролю тощо. 

Проведене дослідження свідчить про необхідність врахування інвестицій з 
країн ЄС, оскільки країни ЄС є найбільшими інвесторами в Україну, що 
визначатиме ефективність інвестиційної діяльності для розвитку України. За 
результатами дослідження виявлено, що в Україні існують проблеми для 
підвищення інвестиційної привабливості та покращення інвестиційного клімату, 
а саме низька активність підприємств України щодо залучення іноземних 
інвестицій, необхідність технічної та технологічної модернізації підприємств, а 
також інфраструктури, висока енерго- та ресурсоємність та застарілі методи 
управління на підприємствах України, що дозволить виявити напрямки 
інвестиційної співпраці України та ЄС. Досліджено, що на основі наявних 
проблем необхідна подальша співпраця за наступними напрямками в умовах 
європейської інтеграції для підвищення залучення іноземних інвестицій і 
зростання інвестиційної привабливості: удосконалення нормативно-правової 
бази стосовно іноземних інвестицій згідно норм ЄС, перегляд податків для 
іноземних інвесторів, відкриття нових ринків для іноземних інвесторів з наявною 
сировиною та висококваліфікованими кадрами, налагодження більш тісного 
співробітництва України з країнами-донорами іноземних інвестицій тощо. 
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Національний технічний університет України 
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Минуле століття характеризується інтенсифікацією використання 

природних ресурсів задля досягнення економічного зростання. Основними 
гаслами виробників у XX ст. стали продуктивність та накопичення капіталу. 
Внаслідок набутого природного дисбалансу сьогодні принципи циркулярної 
економіки стають оновою системи екологічної безпеки. Концепція сталого 
розвитку набуває все більшого значення як з позиції вигоди від збереження 
наявних ресурсів, так і з огляду на необхідність відновлення ділової репутації 
найбільших світових виробників. Дані про участь суб’єкта господарювання у 
процесах відновлення соціо-еколого-економічного балансу є частиною його 
звітності, що підтверджує важливість дотримання принципів сталого розвитку.  

Так у звіті соціальної відповідальності за 2017 рік групи компаній «Кока-
кола Україна» [1] здійснюється позиціонування бренду як такого, що не 
суперечить концепції сталого розвитку. Зокрема зроблено наголос на [1, c. 4]: 

- створенні робочих місць (кількість співробітників компанії в Україні 
становить більше 1600 ос.); 

- запобіганні змінам клімату через скорочення на 43% прямих викидів 
вуглекислого газу; 

- зменшенні на 16 % використання пластику, порівняно із 2010 роком. Цей 
показник є ключовим для компанії, оскільки неодноразово екологи 
звинувачували виробника у причетності до пластикової кризи: The Coca-Cola 
Company згідно [2] використовує близько 3 млрд тон пластику щорічно; 

- відновленні водних ресурсів за рахунок проектів у співпраці з громадами 
у різних регіонах України у 2016-2017 рр. 

Важливість КСВ як інструменту розвитку підприємства з кожним роком 
зростає, і деякі представники великого бізнесу складають річний звіт соціальної 
відповідальності. Разом з тим, такий вид нефінансової звітності складається 
незначною кількістю підприємств. Згідно із дослідженням Центру «Розвиток 
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корпоративної соціальної відповідальності» [3], попри те, що більшість опитаних 
компаній (83%) реалізують принципи КСВ, лише у 52% з них розроблено 
стратегію соціальної відповідальності і тільки 24 % мають бюджет на її 
виконання. У третини компаній бюджет на соціальну відповідальність за останні 
три роки збільшився. Мають систему показників для вимірювання 
результативності політики соціальної відповідальності лише 12%, а звіти 
готують тільки 13% компаній [4, c. 25]. 

Формування іміджу соціально відповідальної компанії надає можливість 
підвищити рівень лояльності споживачів та характеризує результативність 
бізнес-процесів реалізації ринкової політики. При цьому заходи КСВ є 
мікроекономічним імпульсом сталого розвитку країни (рис.1). 

 
Рис.1 – Місце КСВ в реалізації концепції сталого розвитку 

Джерело: доповнено автором на основі [5, с. 104] 
 
Розуміння змістовного взаємозв’язку процесів КСВ та сталого розвитку 

суспільства як імпульсу та наслідку надасть можливість посилити участь 
підприємницького сектору й населення в ініціативах зменшення наявного 
ресурсного дисбалансу. Це сприятиме досягненню цілей сталого розвитку країн 
світу та підвищенню загального рівня добробуту. 
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Сучасні умови господарювання, які включають високий рівень 

конкурентної боротьби, стрімкий розвиток ринку, збільшення потреб споживачів 
та постійне впровадження інноваційних продуктів, вимагають від власників 
промислових підприємств мати зважену, комплексну, чітку та добре продуману 
політику управління, що включає повний, сконцентрований та якісний комплекс 
рішень відносно усіх сфер діяльності. Тому однією з головних та, безумовно, 
невід’ємною складовою загальної політики, є комунікаційна політика 
підприємства. Саме від ефективно налагоджених зовнішніх та внутрішніх 
комунікаційних зв’язків, якісно пропрацьованої комунікаційної стратегії та 
інструментів її досягнення залежить успішність діяльності підприємства та 
збільшення прибутку.  

Вивченням питань комунікаційних стратегій підприємства займались ряд 
зарубіжних та вітчизняних вчених, серед них, П. Сміт, Д. Аакер, Дж. Бернет, 
Т. Левітт, а також В. Сладкевич, Т. Примак, А. Павленко, А. Войчак, О. Тєлєтов.  

Мета роботи полягає в дослідженні сучасного стану та  перспектив 
використання комунікаційних стратегій розвитку промислового підприємства.  

Незважаючи на актуальність теми дослідження, аналіз багатьох публікацій 
дає змогу, зробити висновки, що єдиного визначення щодо поняття 
«комунікаційна стратегія» не існує. Але, на думку автора, найбільш широке та 
зрозуміле поняття приводить В.П. Сладкевич, а саме, комунікаційна стратегія – 
це комплекс взаємозв’язаних заходів, які розроблюються і реалізуються з метою 
створення і підтримки постійних зв’язків між підприємством і ринком, 
активізації продажу товарів, формування позитивного іміджу шляхом 
інформування, переконання та нагадування про свою діяльність[2]. 

Комунікаційні стратегії пов'язані з довгостроковими планами та цілями 
підприємства. Тому для формування якісної стратегії необхідно провести 
насамперед глибокий аналіз та дослідження діяльності підприємства, тобто 
SWOT-аналіз, аналіз поведінки споживачів та постачальників, аналіз ситуації у 
сегменті ринку тощо. Існують наступні етапи розробки комунікаційної стратегії 
підприємства: 

1. Визначення комунікаційних цілей. 
2. Визначення ринкових цілей. 
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3. Аналіз цільової аудиторії. 
4. Аналіз сучасних тенденцій на ринку маркетингових комунікацій. 
5. Вибір інструментів комунікацій. 
6. Розробка стратегії окремих інструментів маркетингової комунікації. 
7. Розробка бюджету на маркетингові комунікації. 
8. Розробка плану реалізації стратегії. 
9. Оцінка ефективності контролю.  
Перші чотири етапи не будуть мати великої різниці для різних сфер 

діяльності підприємства, але коли питання доходить до інструментів комунікації 
виникає специфіка, що суттєво відрізняє комунікаційну стратегію промислового 
підприємства. Окрім основних інструментів, таких як реклама, PR, 
DirectMarketing, персональний продаж та стимулювання збуту, 
використовуються специфічні – виставки та ярмарки, брендінг. Розглянемо в 
чому полягає різниця та особливості кожного інструменту на промислових 
підприємствах.  

Реклама націлена на інформування споживачів про продукт виробництва, 
що підвищує інтерес до підприємства і, таким чином, активізує споживчу 
активність і збільшує прибуток. Але, промислові підприємства не контактують з 
індивідуальними покупцями, вони мають своє специфічне коло клієнтів, тому 
проводити загальноприйняту рекламу на телебаченні та радіо не є доцільним. 
Для своєї реклами вони використовують профільні, галузеві журнали, 
літературу, ділові листи. 

Що стосується зв’язків з громадськістю (PR), то промислові підприємства 
використовують в основному участь у великих святах, заходах, ярмарках, тобто 
масштабні заходи, де можна позитивно зарекомендувати себе одразу для 
широкого загалу людей з різних сфер діяльності та різних соціальних прошарків. 

DirectMarketing або прямий маркетинг – це комплекс заходів, що 
направлений на взаємодію та спілкування з споживачами або групами 
споживачів у вигляді прямого листування, телефонного звернення, факсу, 
розсилки через мережу Internet. Метою є зробити з потенційних споживачів 
реальних шляхом переконання та встановлення сталих взаємостосунків.  

Персональний продаж – це спосіб, коли підприємство проводить глибокий 
аналіз та обирає конкретного споживача, що максимально буде підходити для 
отримання прибутку та починає вести з ним перемови для встановлення 
довгострокових ділових стосунків, включає не просто продаж, а і 
консультування та подальший супровід. Цей спосіб витратний і на промислових 
великих підприємствах в чистому вигляді не зустрічається, але схема 
залишається, просто перемови йдуть між службами збуту та групою покупців.  

Виставки та ярмарки надають виробникам дуже широкі можливості у 
демонстрації свого товару та спілкуванні безпосередньо з клієнтами, щоб 
отримувати відгуки та вдосконалюватись або укладати угоди, налагоджувати 
бізнес зв’язки. Такі заходи є реальним шансом для промислових підприємств зі 
специфічною продукцією зробити собі хорошу рекламу та знайти ділових 
партнерів. 
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Все більшої популярності з кожним роком набуває створення особистого 
бренду. Бренд – це фірмове ім’я, назва або дизайн конкретного товару або фірми. 
Добре та раціонально створений бренд допоможе знизити витрати у 
майбутньому та досягти сталого економічного зросту підприємства. Багато 
промислових підприємств саме за рахунок бренду отримують високі прибутки 
та досягають успіху. 

Отже, ми розібрали основні інструменти комунікації промислового 
підприємства та їх специфіку. Але, це тільки половина шляху у реалізації якісної 
комунікаційної стратегії. Тому, необхідно підкреслити, що тільки від якісного 
підходу та зваженої, доцільної, раціональної реалізації усіх етапів 
комунікаційної стратегії можна говорити про її успіх та внесок у здобуття 
прибутку та фінансового процвітання підприємства. І як наслідок, українські 
підприємства зможуть гідно виходити на світовий та європейський ринок та бути 
конкурентоспроможними, особливо в умовах євроінтеграції країни.  
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Латишева О.В.,  

к.е.н., старший викладач кафедри економіки підприємства,  
Отоса І.В.,  

ДВНЗ «Донбаська державна машинобудівна академія» 
м.Краматорськ, Україна  

 
Необхідною умовою сталого розвитку країни є забезпечення взаємозв’язку 

між трьома основними складовими, які входять у систему сталого розвитку: 
економічної, соціальної та екологічної (рис.1).  
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Для досягнення сталого розвитку підприємству варто зосередитися на 
впровадженні процесного підходу до управління бізнес-процесами, зокрема 
техніко-технологічного, екологічного, соціального, організаційно-
управлінського напрямків. 

 
Рис. 1 – Зміст складових концепції сталого розвитку (угруповано та 

побудовано за матеріалами 1) 
 
В контексті забезпечення сталого розвитку дослідження бізнес-процесів 

процесів на рівні підприємства, як основної ланки національної економіки, має 
ключове значення. Саме це обумовлює необхідність виявлення можливостей їх 
моделювання для господарюючих суб’єктів з метою досягнення та підтримання 
сталого й ефективного розвитку підприємства та національної економіки 
загалом. 

Поєднання номінальних визначень понять “ бізнес” і “ процеси” формує 
первинне означення сутності категорії “ бізнес-процесів” як сукупності 
послідовних дій економічного, комерційного, біржового або підприємницького 
характеру, які зорієнтовані на отримання прибутку [3]. На рис. 2 зображено 
процес формування бізнес-процесу на підприємстві. 

 
Рис. 2 – Схема формування бізнес-процесу підприємства (угруповано та 

побудовано за матеріалами [2]) 
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При такому підході (рис. 2) бізнес-процеси на підприємствах – це певна 
внутрішня система дій (операцій, підпроцесів, заходів), спрямована на 
досягнення цілей підприємства (отримання доходу/результату та задоволення 
потреб зацікавлених сторін). Спираючись на загальноприйняті підходи до 
пояснення поняття «бізнес-процес» [2, с.71; 3, с.18] на рис. 3 зображено його 
характерні. З метою сталого функціонування підприємств в сучасних умовах 
важливо вибрати ефективну систему і механізм управління бізнес-процесами, 
яка повинна відповідати сучасним вимогам забезпечення сталого розвитку. 

Рис. 3 – Перелік характерних рис бізнес-процесу (угруповано та побудовано за 
матеріалами [2]) 

 
При формуванні системи бізнес-процесів варто враховувати можливість 

забезпечення виконання усіх функцій бізнес планування. Визначають декілька 
функцій бізнес планування, які до того ж комплексно розкривають його сутність 
(рис. 4) [4]. 

З метою вдосконалення управління бізнес-процесами підприємства і для 
забезпечення його ефективного функціонування варто застосовувати процедуру 
бізнес-планування, що будується на механізмі управління бізнес-процесами, які  
відбуваються на підприємстві. Таким чином, в контексті забезпечення сталого 
розвитку для управління бізнес-процесами на рівні підприємства варто 
передбачити впровадження процедури бізнес-планування для кожного чергового 
проекту, що включає підбір виконавців, консультантів та експертів, постановку 
завдання і розподіл обов'язків між виконавцями, розробку календарного плану 
(графіка) виконання робіт, збір вихідної інформації; безпосередньо бізнес-
планування (розробка бізнес-плану проекту і його презентація), що надасть 
можливість вдосконалювати своє вміння з бізнес-планування. 
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Рис. 4 – Перелік функції бізнес-планування в системі бізнес-процесів 

підприємства (розроблено за матеріалами [4]) 
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Сьогодні в умовах трансформаційних перетворень економіки посилюється 
вплив фінансового забезпечення місцевого самоврядування на соціально-
економічний розвиток і добробут територіальних громад. Роль фінансового 
забезпечення місцевого самоврядування, як динамічного процесу фінансування 
соціально-економічних цілей суспільного розвитку, має прояв в умовах 
залучення інноваційних технологій та ефективного використання ресурсного і 
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фінансового потенціалу територій. 
Дослідженню проблем фінансового забезпечення розвитку територій 

присвячено чимало наукових праць, серед яких роботи В. Бондаренка, 
Т. Бондарук, І. Вахович, В. Зайчикової, Л. Калашнікової, І. Козій, І. Лазепко, 
К. Павлюк, та ін. Водночас аналіз наукових праць дослідників у світлі сучасних 
викликів соціально-економічного розвитку нашої держави дозволяє 
стверджувати про необхідність поглибленого вивчення методологічних і 
практичних аспектів фінансового забезпечення розвитку територіальних громад 
у частині вироблення пропозицій щодо забезпечення їх фінансової спроможності 
в умовах децентралізації системи державних фінансів і реалізації 
адміністративно-територіальної реформи в Україні. 

На сучасному етапі Україна, відповідно до основних положень 
Європейської хартії місцевого самоврядування, продовжує спрямовувати свої 
зусилля на реалізацію евроінтеграційного курсу з розвитку місцевої і 
регіональної демократії. І саме децентралізація є на сьогоднішній день однією з 
найуспішніших реформ, яка ефективно впроваджується в країні. Станом на 
01.01.2019 р. створено 879 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), що 
об’єднали 4010 громади (36,6% від загальної кількості місцевих рад базового 
рівня станом на 01.01.2015 р.) та 9,0 млн осіб (25,5% загальної кількості 
населення України) [1]. 

Адміністративно-територіальна реформа охопила різні сфери забезпечення 
життєдіяльності населення: освіту, охорону здоров’я, містобудування, державну 
реєстрацію, надання адміністративних послуг, соціальну сферу, сферу земельних 
відносин та ін. Проте, основою даної реформи стала фінансова децентралізація, 
яка в даному аспекті передбачає процес розподілу функцій, повноважень, 
фінансових ресурсів і відповідальності між центральним та місцевими рівнями 
управління, в результаті чого відбувається не тільки підвищення ефективності 
управління бюджетними коштами на місцях, а й зменшення впливу центру на 
розвиток регіонів і регіональної економіки. На сьогодні місцевий бюджет є 
важливим інструментом впливу на розвиток економічної і соціальної сфери 
адміністративно-територіальної одиниці, оскільки акумулює всі наявні 
фінансові ресурси, необхідні для задоволення суспільних потреб громади та 
виступає індикатором соціально-економічного розвитку території. В цілому 
фінансова децентралізація покликана зміцнити спроможність територіальних 
громад та підвищити рівень соціально-економічного розвитку регіонів [3, c.68]. 

Реформа децентралізації дала поштовх до формування шляхом збільшення 
територіальних громад дієздатного найбільш наближеного до громадянина 
інституту влади – місцевого самоврядування. Ефективне місцеве 
самоврядування та забезпечення ним поступального соціально-економічного 
розвитку відповідних територій має супроводжуватися збільшенням ресурсної 
та фінансової бази. Децентралізовані повноваження мають бути забезпечені 
відповідним ресурсом для якісного виконання. Тому із внесенням змін до 
Податкового та Бюджетного кодексів, від 1 січня 2015 року місцевим 
самоврядуванням отримано більше фінансів для підвищення економічної 
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спроможності. 
Об’єднані громади здобули повноваження та ресурс, які мають міста 

обласного значення, зокрема – зарахування до місцевих бюджетів ОТГ 60% 
податку на доходи фізичних осіб на власні повноваження. Окрім того, на місцях 
повністю залишаються надходження від податків: єдиного, на прибуток 
підприємств і фінансових установ комунальної власності та податку на майно 
(нерухомість, земля, транспорт) [2, c.121]. 

Об’єднані територіальні громади мають прямі міжбюджетні відносини з 
державним бюджетом. До реформи їх мали тільки обласні та районні бюджети, 
бюджети міст обласного значення. Для виконання делегованих державою 
повноважень їм надають відповідні трансферти: дотації, освітня та медична 
субвенції, субвенція на розвиток інфраструктури громад тощо. Законодавчі 
зміни також надали право органам місцевого самоврядування затверджувати 
місцеві бюджети не залежно від дати прийняття закону про Державний бюджет. 

Такі зміни вже дали масштабні результати, зокрема, за 2018 рік власні 
доходи загального фонду місцевих бюджетів склали 233,9 млрд грн., що на 165,3 
млрд грн. або у 3,3 рази більше у порівнянні з показниками 2014 року 
(початковий етап запровадження реформи децентралізації). Протягом 2018 року 
темпи зростання місцевих податків та зборів у об’єднаних територіальних 
громадах становлять 19,7%, що більше від середнього по Україні на 3,4%. 
Зокрема, плата за землю зросла на 11%, надходження податку на нерухоме майно 
– на понад 52,8%. Видатки бюджету розвитку в розрахунку на одну особу у 2018 
році порівняно з 2017 роком збільшилися на 29%, та становлять 1690 грн [1]. 

Поряд із збільшенням обсягу власних капітальних видатків, вагомим 
чинником забезпечення розвитку місцевих бюджетів стали кошти Державного 
фонду регіонального розвитку (ДФРР), які спрямовуються на виконання 
регіональних інвестиційних програм і проектів, у тому числі проектів 
співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад, створення 
інфраструктури індустріальних та інноваційних парків. 

Таким чином, одержані в результаті децентралізації повноваження та 
фінансові ресурси надали органам місцевого самоврядування більше 
можливостей для розвитку територій, створення сучасної освітньої, медичної, 
транспортної, житлово-комунальної інфраструктури. Реформа стала поштовхом 
до повноцінного розвитку територіальних громад, дає можливість поліпшити 
життя у кожному населеному пункті та у країні в цілому і дозволяє громадянам 
самостійно господарювати там де вони проживають. Саме тому, зміцнення 
фінансової незалежності органів місцевого самоврядування – актуальне завдання 
політики децентралізації. Самоврядні ланки економіки повинні мати нормальні 
умови для господарської діяльності та бути зацікавленими в ефективному 
використанні всіх видів ресурсів, а місцева влада – у стабільному соціально-
економічному розвитку своїх територій. 
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В умовах нестабільності економіки в Україні ще не сформовані умови для 

розвитку інституцій венчурного інвестування, які у більшості економічно 
розвинутих європейських країн вважаються одними з найефективніших 
інструментів забезпечення процесів впровадження інновацій, залучення 
інвестицій в інноваційну сферу. Розглянемо тенденцію розвитку інституцій 
спільного інвестування (ІСІ) на прикладі управління активами саме венчурних 
фондів за останні п’ять років - 2013-2017 рр. (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Динаміка кількості закритих недиверсифікованих венчурних 

фондів у загальній кількості ІСІ у 2013-2017 рр.* 

Показники Роки 
      2013       2014       2015     2016    2017 

Усього кількість ІСІ, один. 
з них: 1250 1188 1147 1130 1180 

кількість венчурних ІСІ, один. 1031 1006 992 997 1028 
Частка венчурних ІСІ в 
загальній кількості ІСІ, % 82,48 84,68 86,48 88,23 87,12 

*Складено за: [1; 2; 3].  
 
За звітом Української асоціації інвестиційного бізнесу венчурні фонди, які 

були двигуном зростання усі попередні роки, у 2014 році почали більш активно 
закриватися, а хвиля новостворених інститутів спільного інвестування цієї 
категорії була недостатньою, щоб кількісно перекрити відтік, що посилювався. 
За весь 2014 рік кількість ІСІ зменшилася на 0,8% (після +6,0% у 2013 році) [1]. 
Зауважимо, що близько половини кількісного скорочення інститутів спільного 
інвестування припало саме на венчурний сектор. 

Венчурні фонди, разом з іншими ІСІ закритого типу, у 2015 році 
продовжували визначати динаміку індустрії в цілому. В кількісному аспекті 
сектор знову звузився: чисельність фондів, що ліквідувалися протягом року, 
перевищувала кількість новостворених фондів. Всього ІСІ цієї категорії, що 
досягли нормативів та діяли на кінець 2015 року, стало на 14 меньше.  

Як бачимо, загальна кількість ІСІ за 2016 р. зменшилася на 17 компаній, що 
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становить 1,39 % рівня попереднього року. Але в 2017 р. кількість ІСІ зросла на 
50 компаній, в тому числі венчурних ІСІ – на 31 компанію. Зазначимо, що інші 
види ІСІ скоротилися, серед яких відкриті, інтервальні і закриті ІСІ (окрім 
венчурних). А саме поява значної кількості нових венчурних ІСІ показала зріст 
частки венчурних ІСІ в загальній кількості ІСІ майже на 5% у 2017р. (до 1028) у 
порівнянні з 2013р. [3]. 

Венчурні фонди, як і раніше, лідирували не лише за кількістю нових ІСІ, що 
досягли нормативів, але і тих, що закривалися. Дивлячись на вагову частку 
венчурних фондів в загальних активах українських ІСІ, зауважимо, що вона 
становить більшу частину загального обсягу ІСІ – майже 90,0%. 

Вищенаведене доводить, що венчурні фонди порівняно з іншими видами ІСІ 
є найбільш ризикованими для інвесторів, але з року в рік росте їх кількість в 
Україні, що сприяє розвитку і функціонуванню венчурної індустрії, і як слідство, 
інноваційному потенціалу країни. 

Згідно за даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, сукупна 
вартість чистих активів усіх інститутів спільного інвестування за останні п’ять 
років (2013-2017 рр.) збільшилися в 1,3 рази, перш за все, за рахунок венчурних 
фондів, вартість чистих активів (ВЧА) яких зросла на 55303,9 млн. грн., або на 
13,7%.  

 
Таблиця 2 – Динаміка вартості чистих активів ІСІ у розрізі типів фондів у 

2013-2017 рр., млн. грн.* 

Показники Роки 
2013 2014 2015 2016 2017 

Усього (з вен-
чурними) 

158424,5 180404,7 199861,1 188331,6 213441,3 

 відкриті 103,2 60,2 54,9 57,7 74,8 
інтервальні 122,3 107,8 87,9 65,0 78,4 
закриті (крім 
венчурних) 

8318,2 10198,7 9809,6 7546,2 8103,4 

Усі (крім 
венчурних) 

8543,6 10366,7 9952,5 7668,9 8256,6 

Венчурні 149880,8 170796,9 189908,7 180662,6 205184,7 
Частка венчурних 
ІСІ в загальній 
вартості ІСІ, % 

94,6 94,7 95,0 95,9 96,1 

*Складено за: [1; 2; 3].  
 
Основну питому вагу втримує частка венчурних ІСІ, яка в загальній ВЧА 

ІСІ складає від 94,6% у 2013р. до майже 96,1% вже у 2017 р. Можемо зробити 
висновок, що досить важливою складовою ІСІ є венчурні фонди, які за своїм 
обсягом значно переважають над іншими структурними компонентами. Але 
порівняння даних двох таблиць показує, що не зважаючи на збільшення кількості 
венчурних ІСІ у 2016р. вартість чистих активів зменшилась, та у вже у кінці 2017 
р. ситуація з кількістю та вартістю синхронізувалася – відмічається зростання 
обох показників.  
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Венчурні фонди відносно інших видів інститутів спільного інвестування є 
найбільш ризикованими для інвесторів. Тому, для виявлення значення 
венчурних ІСІ в підтримці конкурентоспроможності країни, край необхідним є 
проведення заздалегідь комплексної оцінки цих показників та обов’язковим 
прогнозом впливу змін одного показника на інший.  

Венчурні фонди як гнучкий інструмент для здійснення інвестиційних 
програм мають широкі інвестиційні можливості, ефективне використання яких 
допоможе господарюючим суб’єктам отримати більші прибутки та переваги, і це 
є позитивним впливом на мікрорівні, та при цьому і зрушенням до кращого на 
макрорівні. 

Важливим напрямком, який вважається значним для перспективного 
розвитку галузі спільного інвестування та управління активами, може стати 
активізація використання інститутів спільного інвестування в обслуговуванні 
програм приватно-державного партнерства. Зазначене свідчить, що 
невирішеною частиною проблеми функціонування венчурних фондів є 
забезпечення виконання вітчизняними фондами інноваційної функції, яка 
притаманна венчурному капіталу в розвинутих країнах світу. 
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Бюджет програми фінансового забезпечення інноваційної 

конкурентоспроможності підприємства – це бюджет, підготовлений спеціально 
для проекту або програми. Цей тип бюджету включає витрати та доходи, 
пов'язані з одним конкретним проектом. Ніякі доходи або витрати інших 
проектів не змішуються з цим конкретним проектом. У бізнесі існує багато 
різних проектів за один раз. Тому дуже важливо встановлювати цілі та завдання 
кожного окремого проекту разом з його бюджетом. Бюджет програми виділяє 
ресурси на проект, який допомагає контролювати ефективність проекту та 
підвищує відповідальність. 

Є багато переваг і недоліків бюджету програми. 
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Переваги програмного бюджету: 
 допомагає визначити пріоритет проектів: 
 допомагає у плануванні та управлінні надання послуг у майбутньому: 
 контролює розподіл ресурсів для проекту та визначає, яким чином вони 

використовуються для досягнення цілей організації: 
 допомагає у визначенні областей, де може бути здійснено зниження 

витрат, і можна заощадити: 
 допомагає у визначенні областей, де потрібні більш високі рівні коштів; 
 додає підзвітності організації.  
Оскільки кожен проект має свій відповідний бюджет, можна здійснити 

вимірювання продуктивності та встановити фіксований перелік паперової та 
електронної підзвітності. 

Окрім переваг, є й деякі недоліки для програмних бюджетів. 
Недоліки бюджету програми: 
 вимагає великої кількості інформації, і для визначення точних 

необхідних фінансових ресурсів може знадобитися багато часу. Крім того, 
протягом року, коли необхідно внести будь-які зміни до необхідних ресурсів, 
дуже важко досягти збалансованого бюджету; 

 якщо бюджет програми неправильний, це може призвести до збільшення 
витрат; 

 бюджет програми іноді ускладнює оцінку ефективності проекту. Кілька 
шарів адміністраторів керують проектом, тому з'ясування фактичної 
ефективності будь-якого адміністратора може стати складним завданням. 

Загальне графічне представлення про бюджет фінансового забезпечення 
інноваційної конкурентоспроможності підприємства наведено на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 – Крива попиту та пропозиції капіталу для формування бюджету 

фінансового забезпечення інноваційної конкурентоспроможності підприємства 
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Однак лише візуалізація можливостей здійснення проектів не дозволяє 
отримати висновок щодо програми проектів, що можуть бути реалізовані 
підприємством. Тому виникає необхідність формування математичних 
залежностей, що визначають рівні можливих прибутків та втрат від реалізації 
проектів. Для цього необхідно оцінити площу S1 за графіком і порівнювати з 
площею S2 до тих пір, доки буде дотримуватися умова:  

 
                                    (1) 
 
Абсолютний економічний ефект (Е), що може отримати підприємство у разі 

формування такої програми буде визначатися різницею між площами S1 та S2 за 
формулою: 

 
                    (2) 
 
При цьому програма визнається доцільною до практичної реалізації, якщо 

розрахунковий ефект Е не менший за мінімально задовільний рівень 
ефективності (Еmin), що визначається суб’єктивними вимогами учасників 
господарської діяльності. 
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Використання альтернативних (нестандартних, гнучких) форм організації 

робочого часу набуває все більшого поширення в розвинених країнах, а в останні 
роки їх дослідження стали популярними і серед українських науковців. Однак на 
практиці для працівників більшості вітчизняних підприємств традиційно 
встановлюють жорсткий режим робочого часу з п’яти- або шестиденним 
робочим тижнем, чітко регламентованим внутрішнім трудовим розпорядком, 
початком й закінченням робочого дня, часом і тривалістю обідньої перерви, 
кількістю змін протягом облікового періоду. Ситуація, коли працівники не 
перебувають під постійним наглядом, виявляється для наших роботодавців 
незвичною та некомфортною і часто викликає супротив з боку керівників та 
власників підприємства. У той же час запровадження нестандартних форм 

21 SS 

21 SSE 
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організації робочого часу здатне принести очевидні вигоди для роботодавців та 
суспільства. 

Найбільш зрозумілими і ефективними в сучасних умовах розвитку 
національної економіки вважаємо застосування на вітчизняних підприємствах 
таких альтернативних форм організації робочого часу, як гнучкий графік, 
дистанційна робота та зайнятість неповний робочий час. 

Найменш ресурсозатратною для власника підприємства як в матеріальному, 
так і в організаційному аспекті є форма зайнятості, коли організація власного 
робочого часу повністю залежить від працівника, тобто дистанційна робота або, 
за більш звичною для наших громадян термінологією, надомна праця. Розвиток 
інформаційних технологій призвів до того, що робота багатьох фахівців може 
виконуватися в будь-якому місці, а не лише на території роботодавця, коли 
роботодавець і найманий працівник за допомогою спеціальних технічних засобів 
підтримують безпосередній контакт, перебуваючи у різних приміщеннях, містах 
або країнах. В сучасному трактуванні така форма праці отримала назву 
«дистанційна робота» («дистанційна праця», «дистанційна зайнятість», 
«теледоступ», «телеробота»). В сучасних умовах розвитку економічних відносин 
вважаємо цілком виправданим називати роботу, яка виконується найманим 
працівником для роботодавця поза межами території наймача і хоч частково 
вдома, як дистанційною, так і надомною. Відносини між надомником і 
роботодавцем можуть мати як трудовий, так і цивільно-правовий характер. 
Укладання цивільно-правового договору, крім усього іншого, зменшить витрати 
підприємства, пов’язані з відрахуваннями соціального спрямування. 

Найбільш наочно вигоди для роботодавця від використання дистанційної 
роботи доцільно ідентифікувати за такими напрямами: 

1) оптимізація витрат на оплату праці: 
 оплата здійснюється відповідно до досягнутих результатів, а не 

затраченого часу;  
 на працівників-надомників не поширюються норми трудового 

законодавства України про оплату праці в нічний час, у вихідні та святкові дні, а 
також надурочних робіт;  

 відсутня потреба сплати ЄСВ, якщо відносини мають цивільно-правовий 
характер; 

2) оптимізація витрат на організацію робочого місця та інших витрат на 
утримання персоналу: 

 економія офісного простору та виробничих площ, а отже й витрат на його 
утримання; 

 мінімально необхідні витрати на забезпечення працівника матеріалами, 
сировиною, засобами праці; 

 скорочення витрат на формений одяг,  канцелярське приладдя тощо; 
3) відсутність втрат робочого часу, пов’язаних з запізненнями на роботу та 

відпрошуваннями через сімейні обставини, проблеми зі здоров’ям та 
добиранням до місця роботи. 

Гнучкий (вільний) графік робочого часу передбачає можливість вибору 
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працівником часу початку і закінчення робочого дня за умови відпрацювання 
загальної кількості робочих годин. Вільний  графік робочого часу може бути 
запроваджений для будь-яких працівників, праця яких не потребує постійної 
присутності у чітко визначені правилами внутрішнього трудового розпорядку 
години. 

Основна перевага гнучкого режиму робочого часу полягає в зорієнтованості 
найманих працівників перш за все на результат роботи, як кількісний, так і 
якісний, а не на «вбивання» часу на робочому місці. Як наслідок, роботодавець 
отримає суттєві вигоди від: 

 ліквідації або скорочення випадків короткотермінових невиходів на 
роботу працівників з дозволу адміністрації та випадків запізнень на роботу; 

 раціонального використання працівниками робочого часу, скорочення 
втрат і непродуктивних витрат робочого часу; 

 покращення соціально-психологічного клімату в колективі; 
 скорочення плинності працівників, збереження персоналу; 
 залучення висококваліфікованих працівників на засадах як основної 

роботи, так і сумісництва. 
Найбільш відомою і зрозумілою формою нестандартної зайнятості для 

України є режим неповного робочого часу, який досить широко застосовується 
на вітчизняних підприємствах. Неповна зайнятість трактується як зайнятість 
працівника на умовах робочого часу, меншого від норми часу, передбаченої 
законодавством, що може встановлюватися за договором між працівником і 
роботодавцем з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або залежно 
від виробітку [1, ст.1], і може мати як вимушений, так і добровільний характер. 
Добровільна неповна зайнятість надає роботодавцям можливість залучати та 
зберігати найбільш конкурентоспроможний персонал. Вимушена неповна 
зайнятість є засобом збереження власником підприємства персоналу й 
уникнення пов’язаних з цим витрат, а також сприяє зниженню рівня безробіття 
в державі. Оскільки ініціатором вимушеної неповної зайнятості є роботодавець, 
то основні переваги від такого явища отримує саме цей суб’єкт економічних 
відносин, зберігаючи максимально можливо персонал організації, особливо 
цінні кадри, що дасть можливість при налагодженні ділової активності 
підприємства уникнути додаткових витрат на пошук, підбір, наймання, 
адаптацію на навчання нових працівників. 

Отже, застосування зайнятості протягом неповного робочого часу 
дозволить роботодавцеві:  

 залучати цінні, висококваліфіковані кадри на засадах як основної роботи, 
так і сумісництва; 

 скоротити непродуктивні витрати та втрати робочого часу працівників; 
 зберегти персонал та уникнути додаткових витрат на наймання і розвиток 

нових працівників у випадку збільшення обсягів виробництва. 
Спектр використання дистанційної праці досить широкий. Беззаперечними 

потенційними представниками надомної зайнятості традиційно є особи, 
зосереджені на виконанні робіт із застосуванням ручної праці. Широкі 
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можливості переведення у сферу дистанційних робіт і виконавців 
інтелектуальної праці різної складності. Договір на виконання такої роботи 
роботодавець може укласти з будь-яким працівником, якщо воно не 
протипоказане останньому за станом здоров'я і може виконуватися за межами 
території роботодавця, в тому числі вдома. 

Гнучкий  графік робочого часу може бути запроваджений для будь-яких 
працівників, для діяльності яких характерні чітко визначені завдання в межах 
обов’язків за посадою або професією, значна частина яких виконується в 
індивідуальному порядку, без узгодження з колегами, тобто праця яких не 
потребує постійної присутності у чітко визначені правилами внутрішнього 
трудового розпорядку години. Доречно встановити період найбільш пізнього 
початку і найбільш раннього закінчення роботи та його фіксовану частину, коли 
працівник обов’язково повинен бути присутнім на робочому місці, а далі надати 
можливість регулювати власний робочий час в межах визначеного періоду. 
Обов'язковою умовою ефективного використання гнучкого графіка робочого 
часу є точний облік відпрацьованого часу. 

Застосування неповного робочого дня та/або неповного робочого тижня 
доцільне в першу чергу для жінок, які мають неповнолітніх дітей, молоді, яка 
навчається, осіб старшого віку та працівників, які прагнуть вторинної зайнятості. 
Режим неповного робочого часу не викликає проблем при будь-якій формі 
оплати праці найманих працівників.  

Основна перевага всіх нетрадиційних форм зайнятості полягає в їх 
зорієнтованості на результат роботи та позитивному впливові на фізичний і 
психологічний стан індивіда за рахунок скорочення проблем, пов’язаних з 
мінімізацією контролю за процесом його діяльності й отримання відчуття 
бажаної для кожної особистості свободи і самостійності у прийнятті рішень та 
задоволення особистих потреб за межами підприємства. Роботодавець може 
отримати вигоди від використання альтернативних режимів робочого часу, які 
відобразяться у: 

 підвищенні продуктивності праці працівників та якості продукції; 
 скорочення плинності працівників, збереження персоналу; 
 залучення висококваліфікованих працівників на засадах як основної 

роботи, так і сумісництва; 
 конкурентної переваги як роботодавця як роботодавця на ринку праці і як 

виробника продукції. 
Список використаних джерел 

1. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 №5067-VI: станом на 20 
квітня 2015 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17. 
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Маммедова Г.Б. 
Научный руководитель – к.т.н., доцент Петрик В.Л. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»,  
м.Харків, Україна 

 
Современную систему здравоохранения трудно представить без 

медицинского оборудования, диагностических средств и расходных материалов. 
Производство медицинских изделий – важнейший элемент здравоохранительной 
системы любой страны. Роль сферы здравоохранения, ее развитие на основе 
использования достижений науки, техники и современного медицинского 
оборудования предопределяет качество жизни населения, а состояние и 
особенности рынка торговли медицинскими изделиями влияют на специфику, 
результаты и эффективность деятельности предприятий медицинской 
промышленности. 

Рынок медицинских изделий  является одним из самых быстрорастущих, 
прибыльных и перспективных на данный момент. Он обладает значительным 
потенциалом для стабильного роста, в особенности на международных рынках. 
При этом рынок медицинских изделий относительно недавно стал областью 
экономических отношений, который обозначил себя как отдельный объект 
исследования. 

Проблемы здравоохранения и медицинской промышленности 
Азербайджана требуют особого внимания к вопросам повышения технико-
экономической и хозяйственной эффективности предприятий, осуществляющих 
разработку и производство медицинских изделий. 

Население Азербайджана составляет около 10 млн. Медицинский рынок 
является, одним из самых динамично развивающихся областей экономики 
страны, но практически целиком зависит от импорта. Ввоз и реализация 
лекарственных средств разрешена только после их регистрации. 

Азербайджанский рынок медицинских изделий, также, как и мировой, 
обладает высоким потенциалом. Этому способствуют несколько факторов:  

1) старение населения (увеличение продолжительности жизни), увеличение 
числа специфических заболеваний, в частности, связанных с неблагоприятной 
экологией;  

2) увеличение благосостояния населения, развитие государственных 
социальных программ;  

3) развитие сегмента частной медицины.  
С другой стороны, для предприятий медицинской промышленности 

Азербайджана характерен ряд проблем, сдерживающих их развитие. В первую 
очередь такие факторы, как высокая зависимость от импорта, низкий 
абсолютный объем производства, особенно в сфере производства 
высокотехнологичного оборудования, технологическое отставание в ряде 
направлений производства, а также инерционность потребителей, зачастую не 
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готовых к приобретению инновационных продуктов, отдавая предпочтение 
проверенным, низкомаржинальным изделиям. 

Роль Баку в азербайджанском производстве медицинских изделий и 
оборудования является ключевой. Этому способствуют как исторические 
предпосылки, так и комплекс экономических мер, реализуемых в столице. В 
частности, в Баку сложился сильный научно-производственный потенциал и 
кадровая база, формирующие основы для развития высокотехнологичных 
отраслей. Это подтверждается высокой долей высокотехнологичных 
производств как в целом в промышленности города, так и в производстве 
медицинских изделий. 

Азербайджанский рынок медицинских изделий и оборудования в 
значительной степени зависит от импорта этих видов продукции. В ближайшее 
время ликвидировать отставание азербайджанской медицинской 
промышленности вряд ли удастся в силу существенных затрат и технической 
сложности организации новых производств. Преодолеть имеющийся разрыв 
будет возможно только при условии четкой реализации мер государственной 
политики и структурно-функциональной самоорганизации разработчиков и 
производителей медицинского оборудования. 

Системными проблемами отрасли производства медицинских изделий 
являются следующие: 

1) высокая доля импорта на рынке медицинских изделий Азербайджана; 
2) высокая зависимость от импортных комплектующих и запчастей;  
3) дефицит кадров для предприятий медицинской промышленности по ряду 

направлений: нехватка инженеров по медицинскому оборудованию, 
высококвалифицированных маркетологов и менеджеров по продажам. 

Основная цель, которая в настоящее время стоит перед азербайджанскими 
производителями на рынке медицинских изделий:  

– максимальное информирование потребителей о положительных свойствах 
азербайджанской продукции; 

– создание условий, максимально комфортных и выгодных для совершения 
покупки и взаимодействия с поставщиком; 

– постепенное вытеснение конкурентов из тех ниш, которые наиболее 
сильные для азербайджанского производителя. 

Правильно выбранная стратегия, структура продвижения, учитывая 
потребительскую аудиторию и специфику рынка медицинских изделий, 
поможет определить перспективное направление развития рынка и 
действующих на нем предприятий. 
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кандидат економічних наук, доцент, 

Науково-дослідний інститут ДП «Каталіз і екологія», 
 Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського  

Національної Академії наук України,  
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Відповідно до Проекту Стратегії інноваційного розвитку України на період 

до 2030 року (опубліковано 22 жовтня 2018 року) [1], а також інших базових 
нормативно-правових документів вітчизняна економіка повинна перейти на нову 
модель розвитку, засновану на виробництві власних знань, технологій, нових 
засобів виробництва та інноваційної продукції. При цьому ключовим фактором 
успішної реалізації нової моделі економічного розвитку має стати формування 
та розвиток регіональних інноваційних підсистем. 

Слід зазначити, що в даний час спостерігається значна диференціація 
регіонів країни за рівнем соціально-економічного та інноваційного розвитку, 
причому інноваційна діяльність зосереджена у великих містах, що знижує 
ефективність використання регіональної інноваційної інфраструктури за 
рахунок низької доступності для потенційних новаторів з малих міст та істотно 
збільшує витрати створення інноваційної продукції. Крім того, однією з 
тенденцій інноваційного розвитку країни сьогодні є трансформація розвинених 
територій в регіони нової інноваційної фактури, в яких у результаті 
впровадження перспективних інноваційних форм господарювання стираються 
територіальні межі, і формується новий мережевий простір. В цих умовах 
потрібна реалізація такого підходу до розвитку регіональних інноваційних 
підсистем, який дозволить врахувати просторові особливості суб’єктів 
господарювання, підвищити інноваційну активність в регіонах і знизити витрати 
новаторів. Рішення даного завдання необхідне в застосуванні проектно-
мережевого підходу до вдосконалення інноваційної підсистеми регіону, що 
забезпечує зниження значущості фактора розташування суб’єкта 
господарювання в економічному розпорядженні Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2030 
року». 

Це дозволить налагодити безперервно поновлювані процеси інноваційної 
діяльності, а також підвищити віддачу від використання ресурсів, витрачених на 
формування і розвиток регіональної інноваційної підсистеми. Разом з тим, існує 
цілий ряд проблем, які перешкоджають подальшому розвитку регіональної 
інноваційної підсистеми. В даний час проблема вдосконалення інноваційних 
процесів набуває особливої значущості в зв’язку з об’єктивною необхідністю 
забезпечення стійкої позитивної динаміки і нової якості економічного зростання 
вітчизняної економити. Характерною рисою сучасного етапу національної 
економіки є активізація інноваційної діяльності як необхідна умова соціально-
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економічного розвитку країни на основі створення і поширення нових 
технологій. 

Вивчення специфіки соціально-економічного розвитку передбачає 
виявлення особливостей, властивих тільки даному явищу, його істотні ознаки, 
що відрізняють даний об'єкт від усіх інших. А, вивчення специфіки інноваційних 
процесів, характерних для різних етапів господарювання, є початковим етапом 
дослідницької роботи в області розвитку інноваційної діяльності [2]. До 
специфічних рис інноваційного процесу ми відносимо: 

1) Різноманіття джерел знань для інновацій. Так, інновації виникають на 
основі вивчення ринку, узагальнення досвіду аналогічних компаній; 

2) Загальне проникнення інновацій в сфери життєдіяльності і галузі 
господарювання, включаючи органи державної влади; 

3) Ключову роль у забезпеченні стійкості інноваційних процесів мають 
інноваційні системи на мікро-, мезо- і макрорівні. 

Сформована в Україні інноваційна система ще дуже молода. І в цьому 
полягає її основна специфічна особливість. Країни, що досягли вражаючих 
успіхів в інноваційному розвитку, вже протягом багатьох років займаються 
формуванням і розвитком інноваційної системи. У США цей процес протікає з 
середини XX століття, в Фінляндії – з 80-х років. Другою особливістю є значний 
вплив радянської науково-технічної спадщини, що стало основою для сучасного 
профілю вітчизняної інноваційної системи та визначає її двоїстий характер. З 
одного боку, сучасна інноваційна система зазнає тиску десятиліттями 
сформованих принципів управління науково-технічною сферою країни. 
Незважаючи на те, що багато галузевих науково-дослідних інститутів, 
організацій в країні припинили своє існування, вітчизняна наукова і освітня 
системи все ще зберегли «генетичний код». З іншого боку, ринковий характер 
економіки зумовлює необхідність набуття національною інноваційною 
системою властивостей швидкої адаптації до постійно змінюваних умов 
навколишнього середовища, здатності до відтворення та дифузії системою 
інновацій, потреба у яких існує в усіх сферах життєдіяльності. Новостворюваній 
інноваційній системі в Україні ще варто подолати «нашарування старої 
радянської інноваційної історії», при цьому зберегти потужну наукову школу і 
кадровий потенціал наставників для молодого покоління вчених. 

Недостатній рівень інноваційного розвитку регіонів свідчить про наявність 
проблем, що перешкоджають здійсненню інноваційних процесів в регіоні, які 
пов’язані з регіональними особливостями, недоліками здійснюваної регіональної 
політики, поточним станом регіональних інноваційних підсистем і їх інтеграцією 
в національну інноваційну систему. Очевидно, що повноцінне функціонування 
національної інноваційної системи залежить від того, наскільки регіональні 
інноваційні підсистеми вбудовані в національні, інноваційні процеси в регіонах 
узгоджуються з інноваційними процесами на національному рівні. Необхідно 
також враховувати, що регіональна влада здатна дієво впливати на стійке 
функціонування регіональних інноваційних підсистем шляхом формування 
сприятливого підприємницького середовища в регіоні [3]. 
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Таким чином, існує необхідність використання результатів інноваційної 
діяльності регіонів як основного ресурсу розвитку країни, а глибока 
диференціація вітчизняних регіонів за рівнем інноваційного розвитку, викликана 
географічними, соціально-економічними, соціокультурними, господарськими 
відмінностями між ними, що зумовлює доцільність вдосконалення інноваційної 
підсистеми регіону, заснованої на використанні сучасних ефективних механізмів 
проектно-мережевої взаємодії учасників інноваційного процесу. 
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В сучасн ному простонрі, в умовах реалізнації реформни децентнралізації питання 
сталого розвитку територіальних громад дуже важлив не, як в теоретничному так і 
в практинчному застоснуванні. Процес децентнралізації влади направлений на 
створення іноваційної моделі стратенгічного планувнання теритонрій. В її основу 
покладнено оптиманльне поєднанння самостнійності теритонріальних громад у сфері 
вирішенння питань місцевного соціалньно-економічного розвитнку.  

Слід відмітити, що стратегічне планування територіальних громад це 
скоріше процес управління, спрямований на відновлення територій на основі 
процесу трансформації якісних і кількісних чинників в соціальну, економічну та 
екологічну сфери. Його слід здійснювати комплексно, на основі інтегрованих 
заходів, спрямованих на економічний простір місцевих громад. Стратегічне 
планування це вплив позитивних змін на рівень економічного та соціального 
розвитку, які мають призвести до поступового поліпшення внутрішнього 
середовища територіальної одиниці, регіону, країни.  

Старегічне планування розвитку територіальних громад передбачає 
вирішення таких завдань як: 

- зміцнення конкурнентних позицінй окреминх терито нрій у межах громади 
шляхом розвитнку людськного і природнного потенцніалу; 

- підвищення рівня зайнятності  і забезпнечення теритонріальній громадні більш 
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широконго вибору можливних видів професнійної діяльнності; 
- поліпшення матерінальної інфраснтруктури та навколнишнього середонвища 

теритонрії; 
-  створеннні сприятливого кліматну задля розвитнку бізнесну, зміцнення 

економічного потенціалу громади, підвищнення якості життя теритонріальної 
спільноти; 

- впровандження маркетнингового планувнання територіальних громад, 
формування позитинвного, інвестниційно-привабливого іміджу громади, що в 
подальншому надасть зміцнення конкур нентних переванг. 

Слід зазначити, що Стратегія розвитку є одним з основних стратегічних 
документів розвитку територіально- адміністративної одиниці, яка спрямована 
на підтримку сталого розвитку та визначає стратегічні цілі розвитку громади.  

Процес стратегічне планування передбачає прийняття узгоджених 
управлінських рішень, дій представників громади, органів міської влади щодо 
спільного бачення майбутнього, визначення цілей, планів дій, логічно 
послідовних заходів розвитку окремої території на основі проведення соціально-
економічного аналізу внутрішнього та зовнішнього потенціалу. Тобто, група 
представників різних верств територіальної громади розроблюють майбутній 
образ своєї громади, де принципіальним підходом є розв’язання корінних 
проблем і підтримується всією територіальною громадою. Таке планування має 
свої переваги, а саме: 

- націлено на використання внутрішнього потенціалу, більше раціонального 
використання власних ресурсів; 

- сприяє використанню новаторських підходів; 
- об’єднує громаду навколо цілей, сприяє її самоусвідомленню; 
- підвищує можливість отримання грантів, позичкових ресурсів. 

Однією з основних цілей, що лежать в основі розробки Стратегічного 
плану громади є необхідність стимулювання розвитку територій у соціальній, 
економічній, екологічній, просторово-функціональній, технічній та культурній 
сферах. Впровадження завдань програми призведе до зменшення масштабів 
кризових явищ та сприятиме підвищенню якості життя місцевої громади.  

На сьогоднішній день, Стратегія сталого розвитку територіальних громад  
представляє собою природне продовження та розробку стратегічних документів, 
що стосуються активізації територіальних одиниць, підготовлених в попередні 
роки. Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5/ 2015 затверджений 
довгостроковий документ «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», який 
визначає міжнародні принципи співіснування спільноти і довкілля, пріоритетні 
напрями поступового розвитку українського суспільства. Стратегічне 
планувнання доцільнно вести в межах певногно станданрту стратенгічного планувнання 
теритонрій. Такий станданрт на місцевному рівні повиненн включанти в себе компленкс 
наступних докуменнтів: Концепнцію розвитнку теритонріальної громадни, Стратенгію 
розвитнку громадни на довгостоковий період, Стратенгічний план розвитнку 
громадни. 
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Можливо припустити, що концепція сталого розвитку охоплює багато 
компонентів та припущень, що стимулюють соціально-економічний розвиток 
територіальних одиниць. Однак кінцевим результатом має стати позитивна 
динаміка таких показників економічного розвитку як збільшення валового 
внутрішнього продукту громади, збільшення видатків на інноваційно-
орієнтовані заходи, зниження рівня безробіття та підвищення рівня зайнятості, 
підвищення рівня демографічних показників, покращення стану природного 
середовища, забезпечення ефективного функціонування громадських 
організацій, надання якісних публічних послуг населенню, формування банку 
інвестиційних проектів, відбір найкращих проектів на конкурсній основі; 
міжрегіональної інтеграції, об’єднання інформаційних, освітніх просторів у 
єдиний загальноукраїнський простір; cтворення активу громади для 
представлення на національному рівні. 

Дослідженню проблематики переходу до сталого розвитку на місцевому 
рівні приділено багато уваги у сучасній науковій літературі. Систематизація 
проблем розвитку територіальних громад доводить про необхідність 
комплексного підходу до вирішення соціальних та економічних завдань через 
послідовну державну політику. Так, пріоритетним завданням на державному 
рівні є створення умов розвитку територій з урахуванням їх специфіки, наявності 
природних, трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.  

Аналіз факторів сталого розвитку об’єднаних територіальних громад 
Донецької області виявив, що більшість з них мають потужний внутрішній 
соціально-економічний потенціал. Наприклад, територіальні громади 
Слов’янського району(Миколаївська ОТГ, Черкаська ОТГ, Шахівська ОТГ) 
мають значний рекреаційний та оздоровчий ресурс, природній історико-
культурний потенціал, що сприяє розвитку туристичної діяльності, з можливим 
використанням об’єктів культурної спадщини.  На території Донецької області 
(підконтрольній Уряду України) біля 1,4 млн га земель сільськогосподарського 
призначення, з них 1,3 млн га сільськогосподарські угіддя, які знаходяться у 
розпорядження сільськогосподарських підприємств Добропільського, 
Волноваського, Олександрівського, Покровського, Шаховського районів. 
Пріоритетним напрямком стратегічного розвитку територіальних громад 
сільськогосподарських районів є розвиток економічного потенціалу, 
застосування інноваційних методів виробництва органічної продукції, державна 
підтримка виробників малих і середніх підприємств. об’єднані теритонріальні 
громадни спрямонвують свою діяльнність на іннованційних методінв управлніння. Так, 
на засадах сталого розвитку у Донецькій області затверджено чотири стратегії 
розвитку територіальних громад - Соледарської, Лиманської, Миколаївської 
міських та Черкаської селищної, зокрема передбачено розробку комплексних 
програм щодо розвитку рекреаційних зон.  

З огляду на сучасні тенденції, можливо стверджувати, що сьогодні існує 
запит громадських об’єднань у створенні стратегій збалансованого розвитку для 
своїх територій. Отже, сучасний шлях розвитку територіальних громад – це 
перехід на засади сталого розвитку шляхом забезпечення багаторівневої системи 
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дій і заходів органів влади, представників бізнесу та громадськості.  Іншими 
словами, реалізація концепції сталого розвитку сприяє гармонійному розвитку 
територіальних одиниць і свідчить про високу соціальну активність та залучення 
громади до місцевих проблем. 
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В сучасних умовах однією з актуальних проблем являється необхідність 

активізації інвестиційної діяльності, бо саме вона є вирішальною ланкою всієї 
економічної політики держави, яка забезпечує стабільне економічне зростання, 
приріст соціального ефекту, збалансованість макроструктури тощо. 

Значна територіальна диференціація природних, економічних та соціальних 
умов зумовила значні територіальні відмінності у структурі, механізмах й 
активності інвестиційної діяльності в регіонах України. 

Інвестиційна привабливість є однією з ключових характеристик, яка 
обумовлює залучення підприємством інвестицій. 

Економічне зростання – це зміна добробуту суспільства протягом певного 
періоду часу, що одночасно є однією з найважливіших загальноекономічних 
цілей. Часто мірилом економічного зростання виступає збільшення обсягу 
випуску продукції. Саме завдяки інвестиціям, вливанням в національну 
економіку, можливий цей ріст. Таким чином, розвиток національної економіки 
та інвестиційна діяльність знаходяться в діалектичній єдності. 

Інвестиції представляють собою основний капітал і майбутні основні засоби 
виробництва. Приймаючи до уваги той факт, що основний капітал – це 
визначальний фактор виробництва, який визнаний провідними вченими світу, 
можна стверджувати, що обсяги випущеної продукції знаходяться в прямій 
залежності від основного капіталу (іншими словами, від обсягу інвестицій), а 
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також від кількості зайнятих у виробництві трудових ресурсів. Виходячи з цього, 
представляється, що для зростання обсягів виробництва, стимулювання 
економічного зростання необхідно забезпечувати збільшення або капіталу, або 
трудових ресурсів, або двох цих чинників одночасно. 

Залежно від цілей інвестування розрізняють прямі, портфельні та інші 
інвестиції. На відміну від портфельних інвестицій, які являють собою вкладення 
в цінні папери для отримання доходу у вигляді відсотків або дивідендів, прямі 
іноземні інвестиції  забезпечують управлінський контроль над об'єктом 
інвестування. 

Прямі іноземні інвестиції збільшують економічний потенціал країни-
реципієнта та виступають додатковим джерелом економічного зростання, 
забезпечують розширення експорту товарів і послуг, створюють додаткові 
робочі місця тощо. Слід зазначити, що разом з іноземними інвестиціями країна 
отримує можливості запровадження нових технологій виробництва й 
управління. 

Експерти зазначають, що при частці інвестицій у ВВП на рівні 20-25% 
можна забезпечити середньорічні темпи економічного зростання в розмірі 2,5-
3%, як це відбувається в розвинених країнах, для яких характерна саме така 
норма інвестицій. 

Перспектива подальших досліджень полягає у розробці практичних заходів 
та інструментів реалізації стратегії розвитку економіки України на засадах 
формування привабливого інвестиційного клімату в країні. 

Інвестиційна діяльність є основою подальшого розвитку підприємства будь-
якої галузевої приналежності та форми власності. Без інвестицій неможливі 
підготовка та запуск у виробництво нових видів продукції (робіт, послуг), 
підвищення якості та дизайну товарів, використання нових видів матеріалів, 
енергозбереження. Інвестиції відіграють вирішальну роль у відтворювальних 
процесах на підприємстві, оскільки саме вони забезпечують підвищення 
технічного та організаційного рівня виробництва. 

Найважливішою складовою економічного управління діяльністю 
підприємства є інвестиційний менеджмент, об'єктом якого є інвестиційна 
діяльність підприємства. 

Під інвестиційним менеджментом розуміють систему принципів, методів та 
інструментів розробки, прийняття і реалізації управлінських рішень, 
спрямованих на досягнення цілей інвестиційної діяльності підприємства, 
забезпечення інвестиційної підтримки усіх видів його діяльності та створення 
інвестиційно-привабливого іміджу підприємства. 

Ефективність інвестиційного менеджменту як цілеспрямованої дії на 
процеси, що відбуваються в інвестиційній діяльності підприємства, досягається 
тоді, коли він будується на застосуванні базових принципів (правил) науки 
управління. 

В менеджменті організації виділяють два види принципів: 
- принципи управління — основні правила дії органів та працівників 

управління, які зумовлені характером господарської організації та її місцем у 
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соціально-економічній системі; 
- принципи керівництва – основні правила або неодмінні умови ділової 

поведінки керівників, що ґрунтуються на об'єктивно аналітичному підході до 
керівництва колективом працівників. 

 

 
Рис. 1 – Схема інвестиційного менеджменту 
 
Основною метою інвестиційного менеджменту є забезпечення найбільш 

ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії підприємства на окремих 
етапах її реалізації. 

Високі темпи реалізації кожної інвестиційної програми сприяють 
прискоренню економічного розвитку підприємства в цілому. Крім того, що 
швидше реалізована інвестиційна програма, то швидше починає формуватися 
додатковий грошовий потік у вигляді прибутку й амортизаційних відрахувань. 

Усі перелічені завдання інвестиційного менеджменту взаємозалежні. При 
цьому пріоритетним є не максимізація доходу (прибутку) від інвестиційної 
діяльності, а забезпечення високих темпів економічного розвитку підприємства 
за умови достатньої його фінансової стійкості в процесі цього розвитку. 

Єдність функцій інвестиційного менеджменту створює замкнений цикл 
взаємодії прямих та зворотних зв'язків – замкнений контур. Його особливість 
полягає у тому, що він є не одноразовим, а постійно повторюється, завдяки чому 
управління здійснюється не як одиничний кругообіг, а як безперервний оборот. 

Історично склалося так, що попит на вільні інвестиційні ресурси значно 
перевищує пропозицію. Тому держави прагнуть створити максимально 
привабливі умови для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій. 

Інвестиційна привабливість – це сукупність об'єктивних і суб’єктивних 
умов, що сприяють або перешкоджають процесу інвестування національної 
економіки на макро-, мезо- і мікрорівнях 

Інвестиційна привабливість підприємства – це його інтегральна 
характеристика як об'єкта майбутнього інвестування з позиції перспектив 
розвитку (динаміки обсягів продажу, конкурентоспроможності продукції), 
ефективності використання ресурсів і активів, їхньої ліквідності, стану 
платоспроможності і фінансової стійкості, а також значення низки 
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неформалізованих показників: економіко-географічне положення, галузева 
приналежність, статус власності, інтелектуальний капітал підприємства, діловий 
імідж керівництва підприємства, лояльність клієнтів, вартість бренда, 
положення на ринку, конкурентоспроможність підприємства, збалансованість 
контрольних карт, оборотність капіталу, фінансова стійкість підприємства, 
прибутковість (рентабельність) діяльності, платоспроможність і ліквідність, 
структура активів і капіталу. 

Найважливішим завданням аналізу інвестиційної привабливості 
підприємства є послідовний збір даних і вибір такої системи показників, які 
можна було б ефективніше використовувати для оцінки інвестиційної 
привабливості. 

Інвестиційна привабливість розглядається на рівні країни, галузі, регіону, 
підприємства. Причому підприємство в цій системі є кінцевою точкою вкладення 
коштів, де реалізуються конкретні проекти, а привабливість кожного 
інвестиційного проекту визначається привабливістю всіх складових – країни, 
галузі, регіону, підприємства. 

Аналіз і оцінка інвестиційної привабливості здійснюються за допомогою 
різних прийомів і методів. 

Напрями аналізу інвестиційної привабливості підприємства, відповідно, 
методика такого аналізу залежать від цілей, що стоять перед інвестором. Оцінка 
інвестиційної привабливості може здійснюватися як із позиції результатів 
аналізу показників фінансового стану підприємства, так і з позиції його 
виробничих можливостей. 

Економічний та фінансовий підходи до фінансової оцінки інвестиційних 
проектів передбачають, що вартість проектів капітальних інвестицій 
визначається як перевищення майбутніми доходами поточних та майбутніх 
витрат. Тут аналіз капітальних інвестицій передбачає часовий аспект грошової 
вартості як спосіб визначення вартості майбутніх надходжень. 
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Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

м.Харків, Україна 
 

У сучасних економічних умовах зайнятість населення є одним із 
найважливіших процесів, який забезпечує економічний розвиток країни. Одна з 
головних тенденцій в сфері зайнятості на сьогоднішній день є формування 
гнучкого рику праці. Актуальність теми полягає  в недостатній вивченості 
проблем гнучкої зайнятості. Перш за все, недостатньо розроблені теоретичні 
аспекти гнучкості зайнятості: саме поняття «гнучкість зайнятості» часто 
розглядається як синонім поняття «гнучкість ринку праці» або ототожнюється з 
гнучкими (нестандартними) формами зайнятості. 
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З переходом економіки до нової постіндустріальної стадії, що 
характеризується стрімким розвитком НТР з’являються нові форми 
нестандартної (гнучкої) зайнятості. Міжнародна організація праці (МОП) 
вводить такі характеристиками як «неформальна економіка» та «нестандартні 
форми праці». З’являються гнучкі, короткострокові і перехідні форми 
зайнятості, коли працівники стають все більш мобільними в просторовому і 
функціональному відношенні. Гнучкість зайнятості залежить від змін в  
структурі сучасної економіки в глобальному масштабі. Зростання сфери послуг, 
боротьба за зниження витрат, все це в цілому призвело до розвитку такого 
сектора праці. 

Гнучкі форми зайнятості пов’язані із: 
 соціальним статусом громадян (незалежні працівники, працюючі 

пенсіонери); 
 нестандартними режимами робочого часу; 
 нестандартними робочими місцями і нестандартною організацією праці 

(надомна праця); 
 нестандартні форми організації праці (самозайняті, сезонні та тимчасові 

роботи).  
Гнучкі форми зайнятості, які пов'язані з нестандартними режимами роботи, 

дають змогу знизити рівень безробіття. Особливо це поширено серед молодих 
людей, які шукають роботу вперше; жінок з маленькими дітьми; людей 
передпенсійного віку; інвалідів. Виділяють такі нестандартні режими роботи як: 

 неповний робочий час, можливо при спаді виробництва; 
 скорочений робочий тиждень – може використовуватися під час кризи 

виробництва, організаційних та економічних проблемах; 
 альтернативний робочий тиждень, тобто коли на одному робочому місці 

працюють два працівники через тиждень;  
 розподіл робочого місця між двома працівниками за часом роботи – 

ситуація, коли пропорційно між ними поділяється робота і заробітна плата, або 
погодинна оплата одного працівника;  

 стислий робочий тиждень – передбачає меншу кількість робочих днів. 
Поступове вивільнення частки населення з формальних трудових відносин 

із жорсткою прив’язкою до конкретного роботодавця та робочого місця, 
розвиток інформаційно-мережевої економіки зумовлюють трансформацію ринку 
праці, який стає більш відкритим та гнучким. Як наслідок, розвиваються нові 
види зайнятості (тимчасова зайнятість, фріланс, аутстаффінг, лізинг персоналу), 
спеціальності, можливості [5, с.54-55]. 

Аутсорсінг (від англ. оutsourcing – «зовнішнє джерело») – це передача 
традиційних не ключових функцій організації зовнішнім виконавцям-
аутсорсерам, висококваліфікованим фахівцям сторонньої фірми. Найбільш часто 
зустрічається аутсорсінг бізнес-процесів, виробничий аутсорсінг, IT-аутсорсінг 
(розробка, впровадження і супровід інформаційних систем) та аутсорсінг 
управління знаннями (аналітична обробка даних, формування і управління 
базами знань) [4, c.93].  
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Аутстафінг дозволяє залучати компанією на час виконання конкретної 
роботи  позаштатних працівників-фрилансерів (англ.  «freelancer» – найманець), 
а лізинг – «орендувати» працівників. При цьому працівники наймаються 
посередником (компанією-постачальником) для виконання роботи на користь 
третьої сторони (компанії-користувача). Лізинг персоналу (staff leasing) 
передбачає підбір і надання співробітників, які перебувають у штаті кадрового 
агентства, організації-клієнту на відносно тривалий строк – від трьох місяців до 
декількох років. 

Нестандартні форми зайнятості дуже різноманітні, що вимагає їх 
класифікації: 

1) по гнучкості режимів робочого часу: гнучкий робочий рік, гнучкий 
робочий тиждень, гнучкий графік робочого часу; 

2) за способом організації трудової діяльності: дистанційна праця, 
працівники за викликами, вахтово-експедиційна форма; агентська зайнятість; 

3) за ступенем індивідуалізації: самозайнятість, тобто зайнятість в 
особистому підсобному господарстві; 

4) за тривалістю робочого часу: недозайнятість, неповна зайнятість, 
надзайнятість; 

5) за тривалістю трудових відносин: зайнятість на основі строкових 
трудових договорів, зайнятість на основі договору цивільно-правового 
характеру, разова зайнятість, випадкова зайнятість, тимчасова зайнятість; 

6) за статусом трудової діяльності: вторинна зайнятість і сумісництво [2, 
с.382]. 

Активне розповсюдження інформаційно-телекомунікаційних технологій 
привело до розвитку нових видів зайнятості, таких як телеробота і цифрова 
зайнятість.  

Особливостями дистанційної зайнятості (телероботи) є: 
 взаємодія між працівником і роботодавцем у віртуальному середовищі з 

використанням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій; 
 відсутність стаціонарного робочого місця (робота через інформаційні 

мережі, вдома, і в спеціальних центрах, просторово віддалених від офісу чи 
виробничих приміщень); 

 ненормований робочий час, самостійність методів організації праці та ін. 
[3, c. 3]. 

Гнучка зайнятість все більше набуває характеристики нестійкої зайнятості 
(precarity of employment). Алієв У. стверджує, що під нестійкою зайнятістю ми 
розуміємо суспільне ставлення між людьми з приводу їх включення та участі в 
суспільно-виробничому процесі, що характеризується відступом від 
встановлених норм або їх відсутністю і який не дозволяє досягти гідного 
задоволення особистих і суспільних потреб [1, с. 86]. 

Отже, нестандартні форми зайнятості мають тенденцію до зростання, що 
обумовлено переходом економіки до нового постіндустріального укладу.  
Гнучке використання робочого часу – це один з перспективних напрямків 
формування сучасного ринку праці. Зростання різноманітності форм зайнятості 
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створює передумови для підвищення її ефективності, розвитку та реалізації 
трудового потенціалу працівників, зростання продуктивності праці. Позитивний 
потенціал розвитку гнучкої зайнятості може бути реалізований при своєчасному 
вивченні даного явища, модернізації системи освіти, підготовки та 
перепідготовки кадрів, адаптації нормативно-правової бази. 

Гнучкі форми зайнятості дають можливості для більш повного 
використання здібностей людей, їх людського потенціалу. Віддалені 
(периферійні) ринки праці можуть розширювати бази вакантних робочих місць, 
а також залучати відповідних співробітників, використовуючи дистанційну 
зайнятість. Різноманітні форми гнучкої зайнятості ефективні як з точки зору 
продуктивності, так і з точки зору адаптивності підприємства до рухомої, 
швидко мінливої зовнішньої сфери ринку. Ефективність гнучкої зайнятості 
зростає при  правильному використанні нових її форм, враховуючи  відповідну 
технічну та інформаційну базу. Тому, необхідно проводити комплексне 
дослідження гнучкості зайнятості з виявленням її основних характеристик і 
специфічних особливостей, а політика управління зайнятістю повинна не тільки 
враховувати розвиток даної тенденції, а й відображати її в заходах з регулювання 
ситуації на ринку праці.  
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Одним з найважливіших напрямків діяльності в сфері охорони 

навколишнього природного середовища є моніторинг довкілля та надання 
достовірної екологічної інформації про стан навколишнього природного 
середовища. В системі екологічного моніторингу Донецької області головними 
суб’єктами виступають організації, які здійснюють координацію та контроль 
проведення природоохоронних заходів і природоохоронної діяльності та 
організації, що здійснюють спостереження за станом навколишнього 
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природного середовища, а також природокористувачі. Суб’єкти системи, які 
ведуть спостереження за станом навколишнього природного середовища, 
надають інформацію про якісні та кількісні показники, перевищення гранично 
допустимих норм, санітарно-гігієнічних нормативів, небезпечні техногенні та 
природні явища і т. ін.  

На основі цих даних проводиться аналіз стану навколишнього природного 
середовища в області, погоджуються проекти лімітів та дозволів на 
природокористування та розробляються пропозиції з формування 
природоохоронних програм. 

В більшості промислових міст Європи найбільша увага приділяється 
розвитку регіональних систем екологічного моніторингу як основі забезпечення 
прийняття місцевими органами влади обґрунтованих рішень в сфері 
природоохоронної діяльності. В Донецькій області також необхідне 
впровадження апаратно-програмних комплексів екологічного моніторингу для 
автоматизації контролю забруднення навколишнього природного середовища. 
Такі системи дозволяють не тільки збирати, зберігати та надавати первинну 
інформацію про стан довкілля, але й визначати тенденції, здійснювати прогнози, 
рекомендувати управлінські рішення. Екологічний моніторинг є важливим 
інструментом ефективного управління якістю навколишнього середовища, 
своєчасного попередження негативного впливу на навколишнє природне 
середовище та населення, а також надання інформації громадськості та осіб, які 
приймають рішення, про стан навколишнього середовища. 

Закон України «Про охорону навколишнього середовища» (статті 20 і 22) 
передбачає створення державної системи моніторингу довкілля (далі - SEMS) та 
спостереження за навколишнім середовищем та рівнем забруднення. Виконання 
цих функцій покладено на Міністерство екології та природних ресурсів та інші 
центральні органи влади, які є сторонами ДСМВ, а також на підприємства, 
установи та організації, діяльність яких призводить або може призвести до 
погіршення стану навколишнього середовища. 

Основними завданнями SEMS є забезпечення спостережень, збір, обробка, 
передача, зберігання та аналіз інформації про стан навколишнього середовища, 
прогнозування його змін і розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо 
прийняття управлінських рішень у сфері охорони навколишнього середовища, 
раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. 

Основні принципи діяльності SEMS визначені постановою Кабінету 
Міністрів України № 391 від 30.03.1998 р. «Про затвердження Положення про 
Державну систему моніторингу довкілля». 

Створення автоматизованої системи моніторингу в Донецькій області 
ведеться з 2007 року. Система представляє собою апаратно-програмний 
комплекс, що дозволяє вирішувати завдання регіонального моніторингу 
довкілля. Інформація від суб’єктів моніторингу та автоматизованих постів 
передається на центральні сервери. За допомогою спеціалізованого програмного 
забезпечення користувачі автоматизованої системи моніторингу довкілля 
отримують необхідну інформацію безпосередньо через мережу Інтернет. Це 
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дозволяє скоротити кількість спеціалізованих робочих місць, спростити 
оновлення програмного забезпечення та знизити вартість системи. 
Автоматизована система моніторингу навколишнього природного середовища 
дозволяє оперувати даними про стан атмосферного повітря та поверхневих вод, 
вести дозвільний документообіг і реєстри викидів та переносу забруднювачів. 
Така структура організації дозволяє простежити логічні залежності реальних 
концентрацій забруднюючих речовин від об’ємів їх надходження до 
навколишнього середовища, оцінювати значення лімітів на викиди, скиди та 
розміщення відходів, здійснювати часткову автоматизацію видачі дозвільної 
документації, робити прогноз змін показників стану довкілля. 

Система моніторингу, що розроблена в Донецькій області, дозволяє 
імпортувати дані з спеціалізованих форматів суб’єктів моніторингу, проводити 
попередню перевірку даних та здійснювати експорт у формати національної 
системи моніторингу, а також передавати на зберігання інформацію, що 
надходить від автоматизованих постів контролю. Система будується по 
модульному принципу, що дає можливість її удосконалення та розширення. Дані 
автоматизованої системи моніторингу навколишнього природного середовища в 
Донецькій області можуть використовуватись при розробці природоохоронних 
заходів, формуванні поточної звітності для органів державної влади, місцевого 
самоврядування, здійсненні прогнозів стану навколишнього природного 
середовища, проведенні наукових досліджень. 
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Прибутковість туристичного підприємства є показником, який генерується 
під впливом великої кількості зовнішніх та внутрішніх чинників. Зростання 
прибутку та рентабельність має велике значення для подальшого розвитку не 
тільки туристичного підприємства, галузі, але й усього національного 
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господарства України, бо виступає  джерелом формування дохідної частини 
державного (місцевого) бюджету. 

Нами було проведено дослідження прибутковості суб’єктів туристичної 
діяльності-юридичних осіб за 2011-2017 рр. Спершу було проаналізовано 
операційний прибуток туристичних підприємств (рис. 1).    
 

 
Рис. 1 – Динаміка операційного прибутку туристичних підприємств 

 в 2011-2017 рр., млн. грн. (побудовано за даними [1]) 
 

Найбільш успішним періодом для туроператорів та загалом за юридичними 
особами був 2012 рік, коли обсяг отриманого прибутку є максимальним за весь 
досліджуваний період. Найгірші результати для цих суб’єктів спостерігалися в 
2015 р., коли обсяги отриманого операційного прибутку становили лише 3,8% 
від рівня 2012 р. для туроператорів та 7,2% для всіх юридичних осіб. Обсяг 
операційного прибутку в 2017 р. за юридичними особами складає лише 92% від 
рівня 2012 р., а за туроператорами – 93,4%. 

Щодо турагентів, то максимальний рівень прибутку зафіксований в 2015 р., 
що пояснюється зростанням частки ринку турагентами через вихід з нього 
значного числа туроператорів через кризові явища в економіці та падінням 
попиту на турпослуги. Збитковою діяльність виявилася в 2011 р. та 2017 р., при 
чому в 2017 р. зафіксований найгірший результат від операційної діяльності за 
весь досліджуваний період.  

За суб’єктами, що здійснюють екскурсійну діяльність, найвищий рівень 
операційного прибутку було отримано в 2011 р. Протягом 2012-2016 рр. 
показник скоротився, досягаючи мінімального значення в 2015 р. (лише 2,68% 
від рівня 2011 р.). В 2017 р. операційні результати значно покращилися, однак 
прибуток становив лише 97% від рівня 2011р.  

Головним фактором зростання прибутку для туроператорів та тур агентів   
в 2011-2012 рр. є підвищення попиту через проведення Євро-2012.  Скорочення 
прибутковості за суб’єктами, що здійснювали екскурсійну діяльність, 
пояснюється захопленням ринку більш крупними гравцями. В 2013-2015 рр. 
скорочення прибутку за всіма суб’єктами, окрім турагентів, пояснюється  

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

туроператори 3244,27 3901,84 2235,43 292,38 148,57 1839,10 3653,40

турагенти -3,77 5,78 34,70 35,40 135,51 38,07 -59,46
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падінням попиту через складне політичне та соціально-економічне становище в 
країні, проведенням АТО та анексією Криму. В 2016-2017 рр. операційний 
прибуток зростає для всіх суб’єктів, окрім турагентів, що є сигналізує  про їх 
кризову діяльність. 

Виявлені тенденції зміни операційного  прибутку туристичних підприємств 
свідчать про те, що їм важко пристосовуватись до різких змін зовнішнього 
середовища. Це пояснюється зменшенням попиту на туристичні продукти через 
нестабільність економічного становища у країні, обсягу наданих послуг та 
витратами на їх здійснення. 

Щодо структури операційного прибутку (рис. 2), то переважний обсяг 
сформованого операційного прибутку припадає на  туроператорів, за 
виключенням 2015 р. В 2011-2013 рр. та 2017 рр. внесок туроператорів 
перевищує 98%. Така тенденція свідчить про те, що вищезазначені підприємства 
є більш конкурентоспроможними та ефективно функціонують на ринку 
туристичних операторів.  
 

 
Рис. 2 – Структура операційного прибутку, що отриманий туристичними 

підприємствами в 2011-2017 рр., % (побудовано за даними [1]) 
 

Щодо турагентів, то їх діяльність є не такою прибутковою, а в 2011 р. та в 
2017 р. навіть збиткова. Найбільш ефективним за обсягом отриманого 
операційного прибутку є  2015 р., коли турагенти формували 48% операційного  
прибутку галузі. Частка суб’єктів, що займалися екскурсійною діяльністю, 
незначна та не досягає навіть 1%. 

Динаміка рентабельності реалізації суб'єктів туристичної діяльності в 2011-
2017 рр. представлена на рис. 3.  

Найвищі показники рентабельності реалізованої продукції спостерігаються 
в 2011 р. загалом за юридичними особами – 63,7%, для туроператорів – 68,5%. 
Протягом 2013-2015 рр. рентабельність для цих суб’єктів щорічно знижувалася 
до мінімального значення в 2015 р. – 5,93%. В 2016-2017 рр. рівень 
рентабельності для юридичних осіб в межах 19-20% , для туроператорів 16-20%.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2011 р.
2012 р.
2013 р.
2014 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
туроператори 99,63 99,82 98,40 89,09 52,26 77,32 98,18

турагенти 0,12 0,15 1,53 10,79 47,66 1,60 1,60

суб'єкти, що здійснюють 
екскурсійну діяльність

0,25 0,03 0,07 0,16 1,67 0,08 0,22
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Рис. 3 – Динаміка рентабельності реалізації суб'єктів туристичної діяльності (за 

операційним прибутком) в 2011-2017 рр., % (розраховано за даними [1]) 
 

Для турагентів найбільший рівень рентабельності було зафіксовано в 2015 
р. – 24,65%. В 2011 р. та 2017 р. через перевищення витрат над доходами 
рентабельність мала від’ємні значення: відповідно -4,29% та -10,77%.   

Для суб’єктів, що займалися екскурсійною діяльністю, найбільший рівень 
рентабельності склав 24,6% та зафіксований в 2011 р. Протягом 2012-2016 р. 
рівень рентабельності коливалося в межах 1,6% до 7%. На кінець досліджуваного 
періоду рентабельність зросла до 24,2%, головною причиною чого є приріст 
доходу від надання турпослуг.  

Отже, виявлені тенденції  зміни операційного прибутку та рентабельності 
туристичних операторів порівняно з показниками туристичних агентств та 
суб’єктів, що здійснюють екскурсійну діяльність, характеризують туроператорів  
як більш адаптивні підприємства у сучасних умовах функціонування на ринку 
туристичних послуг. Основними причинами зниження прибутковості 
туристичних агентів та суб’єктів, що займалися екскурсійною діяльністю є 
збільшення собівартості туристичних послуг, що викликало необхідність різкого 
підвищення рівня витрат на їх закупівлю.  

Зниження рівня рентабельності туристичних підприємств  відображається у 
сповільненні темпів розвитку ринку туристичних послуг і може негативно 
вплинути на потенційні можливості сфери туризму як сектора, привабливого для 
підприємницької діяльності та необхідного для створення нормальних умов 
життєдіяльності населення та середовища функціонування інших секторів 
економіки 

На підставі проведеного аналізу можна сформувати основні стратегічні 
напрямки зростання прибутковості вітчизняних туристичних підприємств: 

- маркетингові: зростання обсягів надання туристичних послуг шляхом 
розширення асортименту і кількості туристичної продукції, створення 
принципово нових видів турпродукту, розвитку нетрадиційних форм та видів 

63
,6

9

61
,4

6

36
,6

4

6,
04

5,
93

20
,6

4

19
,4

7

73
,3

7

64
,6

5

38
,4

4

5,
70

3,
51

16
,7

4

20
,3

9

-1
,6

4

2,
00

10
,0

8

12
,0

4

24
,6

5

7,
34

-1
0,

77

24
,6

3,
4

3,
9

4,
4

1,
6 7,

0

24
,2

2 01 1  Р . 2 0 12  Р . 2 0 13  Р . 20 1 4  Р . 2 01 5  Р . 2 0 16  Р . 20 1 7  Р .

юридичні  особи туроператори турагенти суб'єкти, що здійснюють екскурсійну діяльність



130 
 

туризму, залучення до обслуговування нових груп туристів, підвищення якості 
туристичних послуг відповідно до запитів сучасного ринку; підвищення  
культури обслуговування та оптимізація ціноутворення на туристичні послуги; 

- інформаційно-комунікативні: збільшення інформаційно-рекламної 
діяльності та здійснення інших заходів щодо просування туристичних послуг та 
популяризації вітчизняних турпослуг, використання інформаційних технологій 
для просування турпродукту, покращення взаємодії з існуючими музеями, 
заповідниками, екскурсійними бюро; 

- фінансово-економічні: залучення інвестицій та використання 
нетрадиційних форм фінансування; орієнтація туристичних суб’єктів на 
виробництво та реалізацію лише тих видів туристичних послуг, на які існує 
попит та які можуть приносити прибуток; оптимізація доходів, витрат та 
прибутку суб’єктів туристичної діяльності; стимулювання розвитку 
раціональних методів використання туристичних ресурсів; 

- інфраструктурні: розвиток матеріально-технічної бази туристичної 
інфраструктури; участь підприємств в удосконаленні благоустрою туристичних 
та культурних центрах, придорожнього сервісу; 

- організаційні: розвиток прогресивних форм організації суб’єктів 
(кооперація, франчайзинг, лізинг, оренда); партнерство та кооперація з органами 
держаної та місцевої влади; активна участь в державних та регіональних 
програмах щодо підтримки малого та середнього підприємництва в сфері 
туризму;  

- кадрові: забезпечення навчання, перепідготовки і стажування фахівців 
відповідно до міжнародних стандартів, ефективна кадрова політика. 

Список використаних джерел  
1.  Статистичний збірник «Туристична діяльність в Україні у 2011, 2012, 2013, 2014, 
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На сучасному етапі економічного розвитку в Україні та у світі загострилися 

проблеми корумпованості, нелегального виробництва і збуту продукції, 
фіктивних угод і грошових операцій. Зрослі масштаби тіньової економіки стали 
наслідком адаптації підприємців до вітчизняних умов ведення бізнесу та 
проявом своєрідного компромісу між бізнесом і владою. До цих пір дослідження 
тіньової (неформальної) економіки, в Україні значною мірою зосереджувалися 
на вимірі її розміру, а не на дослідженні природи та мотивів людей, які 
займаються неформальною діяльністю. Більше того, дослідження, що 
стосуються України, прагнули оцінити обґрунтованість протилежних 
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теоретизацій тіньової економіки, і жодне дослідження в Україні не розглянуло 
питання сучасних неформальних мереж [1, c. 9].  

Як відомо, прояви тінізації економіки притаманні (більшою чи меншою 
мірою) всім країнам. Однак сьогодні проблема існування тіньового сектора в 
трансформаційній економіці України актуальна як ніколи раніше [2, c. 259]. 
Економісти десятки років вивчають нелегальну або тіньову економіку, 
намагаються знайти способи її регулювання, але нікому ще не вдалося знайти 
спосіб її викорінення. 

Методи дослідження неформальної економіки можна розділити на дві 
основні групи: прямі та непрямі. Прямі методи передбачають контакт або 
спостереження за особами, домогосподарствами або фірмами та включають 
опитування та аудит податкових декларацій. Непрямі методи вимірюють 
залишки неформальної економіки в офіційній статистиці і включають 
дослідження, що ґрунтуються на відмінностях між доходами та видатками на 
рівні домогосподарств, розбіжності у національних рахунках, відмінностях між 
офіційно виміряними показниками участі та фактичними показниками участі, 
грошовими методами та моделюванням. Прямими методами вимірювання є 
мікроекономічні методи, що базуються на контактах або спостереженні осіб і 
фірм, в основному включають опитування. Раніше відсутність емпіричних 
безпосередньо зібраних даних було задоволено непрямими методами з метою 
висвітлення проблеми неформальної економіки. Сьогодні прямі дослідження 
користуються більшою популярністю серед науковців, оскільки ці методи дають 
більш точну та глибоку інформацію, і вони можуть бути адаптовані для 
задоволення потреб досліджуваної конкретної дослідницької проблеми [3, c. 26]. 

Непрямі методи підтримуються тими, хто скептично ставиться до 
достовірності даних, отриманих за допомогою прямих методів. Такі коментатори 
стверджують, що неформальна економіка може бути виявлена на 
макроекономічному рівні та намагаються виміряти величину незадекларованої 
праці, але не її характеристики та мотиви. Основні проблеми всіх цих підходів 
полягають у тому, що вони надають невизначену оцінку обсягу неформальної 
економіки і не виявляють важливої інформації про її структуру, характер 
розвитку та мотиви учасників. Більш того, інформація, яку надають ці методи, 
практично неможлива для справжніх політичних висновків [4, c. 136]. 

До проблеми тінізації економіки та подолання її негативних наслідків 
зверталися багато вітчизняних та зарубіжних вчених. В цілому, поки що немає 
доказів того, яка політика або набір політик є більш ефективними і застосовними 
до кожного окремого виду неформальної роботи в будь-якій країні. Проте 
важливість сприятливого підходу підтримується все більшою кількістю авторів. 
Підхід до відповідності ґрунтується на припущенні, що існує внутрішня 
мотивація сплати податків, податкової моралі. Це означає, на відміну від теорії 
стримування, що люди платять податки через переконання, що це правильно 
робити. Це пояснюється тим, що підхід стримування може негативно вплинути 
на податкову мораль громадян, особливо тих, хто, як правило, схильний до 
дотримання. Тому, враховуючи надзвичайно низький рівень податкової моралі в 
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Україні, слід використовувати підхід, що сприяє, разом із підходом до 
стримування. Якщо їх розробляти ретельно, така політика дозволить як 
поліпшити податкову мораль працівників, схильних до дотримання, так і для 
боротьби з безвідповідальними неплатниками податків. Крім того, це дозволить 
пристосувати комбінації заходів до кожного типу неформальної роботи за своєю 
природою, суб'єктами та їхніми мотивами. З огляду на викладене, можна 
встановити, що корупцію, тіньову економіку, як і кримінальну злочинність, 
неможливо повністю викорінити. Але держава повинна довести їх рівень до 
безпечного для суспільства[5 c. 51].  
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Останні декілька десятиліть розвиток світової цивілізації відбувається під 

впливом глобалізаційних процесів. Будучи результатом еволюції продуктивних 
сил і наслідком всебічної соціально-економічної, культурної і політичної 
інтеграції країн, глобалізація сама перетворилась на головний чинник їх 
подальшого розвитку. Вона набула системного характеру і охопила всі сфери 
життя суспільства, демонструючи діалектичний зв'язок між причинами і 
наслідками об’єктивних соціально-економічних процесів. Сьогодні глобалізація 
стимулює появу нових форм і способів взаємодії між людьми і країнами, змінює 
традиційні економічні і соціальні зв’язки і відносини, сприяє розвитку 
виробництва, появі нових технологій, продуктів, послуг.  

У дослідженні Міжнародного валютного фонду 2000 року «Globalization: 
Threats or Opportunity» ідентифіковано чотири базові аспекти глобалізації: 
торгівля й фінансові транзакції, рух капіталу та інвестицій, міграція населення і 
розповсюдження знань [1]. За цими напрямами здійснюється найбільш 
відчутний вплив, який має прояви через збільшення обсягів міжнародної торгівлі 
товарами і послугами; підвищення мобільності робочої сили і руху капіталів; 
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злиття ринків і виробничих організацій; масове розповсюдження інформації, 
знань і наукових досягнень; стирання кордонів між країнами, культурами, 
традиціями. Якщо зосередити увагу хоча б на одній складовій – міжнародній 
торгівлі, то варто зазначити, що з посиленням глобалізаційних процесів її 
динаміка набула «вибухового» характеру. За другу половину ХХ століття обсяги 
світової торгівлі зросли у двадцятеро в той час, як світове виробництво 
збільшилось тільки у 6 разів; частка експорту товарів та послуг досягла на цей 
час майже 30 % загального світового випуску, оборот міжнародної торгівлі 
сягнув 20 трлн. дол. на рік [2]. За цих умов у межах національних економік різних 
країн майже не залишилось підприємств чи організацій, які б не були включені 
у глобальний поділ праці і не орієнтувались у своїй господарській діяльності на 
зарубіжні ринки. Для таких підприємств глобалізація створює нові виклики, 
оскільки, з одного боку, обумовлює посилення конкуренції і боротьби за 
виживання, а з іншого – стимулює активний пошук нових можливостей і 
трансформацію звичних рішень для здобуття перемоги у цій боротьбі.  

Основним засобом і передумовою виходу суб’єктів господарювання на 
ринки зарубіжних країн є міжнародний маркетинг. За своїм змістом він поєднує 
процеси всебічного дослідження потенційних ринків товарів та послуг. Його 
завданням є визначення оптимальних шляхів і методів просування продукції на 
обрані ринки, розробка ефективних маркетингових інструментів не тільки для 
виходу та адаптації, але й закріплення на нових ринках. Звідси складовими 
міжнародного маркетингу слід вважати: 

– дослідження кон’юнктури потенційних ринків і чинників ринкового 
середовища, що обумовлюють доцільність виходу підприємств і компаній на 
зарубіжні ринки; 

– обґрунтування ефективної стратегії виходу та інструментів просування 
товарів на обраних зовнішніх ринках; 

– розробку ефективної цінової політики; 
– створення каналів розподілу і забезпечення ефективного функціонування 

на зовнішніх ринках. 
Аналіз доводить, що тенденції глобалізації позначаються у той чи інший 

спосіб на всіх складових міжнародного маркетингу.  
Перш за все, це відбувається на першому етапі, коли визначається цільовий 

ринок, досліджуються його кон’юнктура та чинники ринкового середовища, що 
здійснюють вплив на її динаміку. Базовими серед понад трьохсот чинників, що 
ідентифікуються експертами, визнаються економічні чинники, які пов’язані з 
параметрами розвитку економіки країни, обсягами національного доходу і 
продукту, техніко-технологічним рівнем виробництва, розвитком 
підприємництва і багатьма іншими характеристиками, що впливають на рівень 
доходів споживачів і детермінують ємність ринку. Особлива увага приділяється 
чинникам національно-релігійного, історичного і соціо-культурного характеру, 
які визначають традиції споживання, поведінку споживачів, їх уподобання і 
враховуються не тільки під час визначення потенційного обсягу попиту, але й 
при виборі конкретних маркетингових інструментів виводу і закріплення товару 
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на ринку. І якщо раніше межі окремих зарубіжних ринків майже чітко 
визначались за допомогою названих чинників і співпадали з національними 
кордонами, то в епоху глобалізації ситуація кардинально змінилась.  

Посилення ролі транснаціональних корпорацій обумовило формування так 
званих глобальних виробничо-збутових ланцюжків (ГВЗЛ), які «розмивають» 
економічні і національні кордони ринків, змінюють структуру продажів. 
Внаслідок інтенсивного розвитку і зниження вартості послуг зв’язку і 
міжнародних перевезень виробничі процеси великих компаній розбиваються на 
дрібні компоненти і розподіляються на великій географічній території [3]. 
Домінуючі позиції у міжнародній торгівлі за цих умов починає посідати торгівля 
не готовими, а проміжними товарами та послугами. На перший план виходить 
трансфертне ціноутворення, яке викривлює ринковий механізм і не дозволяє 
здійснювати більш-менш об’єктивний прогноз ринкової кон’юнктури.  

Крім того, попутно слід зазначити, що розповсюдження ГВЗЛ дозволяє 
значній кількості країн, що розвиваються, включатись у міжнародний поділ 
праці і перетворюватись на окремі ланки у цих ланцюжках за рахунок значних 
резервів некваліфікованої робочої сили. Проте створення робочих місць і 
розвиток виробництва у згаданих країнах не гарантують їм стійкого розвитку і 
суттєвого зростання національного доходу, оскільки завдяки вже названому 
механізму трансфертного ціноутворення транснаціональні корпорації 
отримують можливість маніпулювати часткою капіталу у доданій вартості і 
переміщувати прибуток у ті країни, де їм вигідно сплачувати податки з точки 
зору мінімізації своїх зобов’язань. Отже, формування прямої залежності між 
валовим внутрішнім виробництвом, розмірами національного доходу і обсягами 
сукупного попиту порушується.  

Відбуваються зміни також у групі чинників соціо-культурного характеру, 
які досліджуються у комплексі міжнародного маркетингу. Формування світового 
інформаційного простору, створення соціальних мереж і глобальної 
інфраструктури комунікацій сприяють розповсюдженню культури масового 
споживання і загальносвітових трендів у сфері організації побуту і дозвілля. 
Технологічні новації суттєво впливають на повсякденне життя, змінюють умови 
професійної діяльності і споживання. Вони нівелюють національні бар’єри і 
відмінності, обумовлюють нові тенденції у структурі потреб людини, коли на 
перший план виходять ті з них, задоволення яких сприяє створенню популярного 
іміджу, що насаджується через мережу Інтернет засобами глобальних 
комунікацій. Осмислення цих процесів дозволяє зробити висновок про те, що 
глобалізація сприяє уніфікації культурного і духовного різноманіття світу і 
формує тенденцію до стандартизації споживання. Звідси випливає необхідність 
вибору відповідних стратегій, товарних політик і інструментів маркетингу.  

На фоні розвитку цифрових технологій відбуваються масштабні зміни у 
формах і способах просування товарів. Електронна комерція все активніше 
замінює традиційні форми торгівлі – стаціонарні магазини, ринки, торгові 
майданчики. За оцінками експертів, світовий обсяг роздрібної торгівлі товарами 
і послугами через інтернет-магазини склав у 2018 році 2,9 трлн. дол., що майже 
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вдвічі перевищує показник 2015 року, що становив 1,5 трлн. дол. [2]. Тобто 
всього лише за три роки обсяги світової електронної комерції подвоїлись і 
досягли 14,5% щорічного світового товарообігу. Більше 30% всіх онлайн-
транзакцій здійснюються за допомогою мобільних пристроїв. Зручність 
здійснення операцій приваблює все більшу кількість споживачів і при 
збереженні існуючих тенденцій до кінця 2020 року слід очікувати зростання 
обсягів інтернет-торгівлі до 4 трлн. дол., або до 20% загальносвітових продаж. 
Внаслідок динамічного розвитку електронної комерції відбуваються зміни в 
ієрархії інструментів маркетингу. На перше місце виходить пошуковий 
маркетинг (SEO), другу позицію посідає контекстна і медійна реклама, а замикає 
трійку такий канал, як прайс-агрегатори. За даними Twenga Solutions, 29% 
європейських ритейлерів використовують 2 або 3 канали для продажу своїх 
товарів, тоді як половина продавців привертають покупців за допомогою трьох і 
більше каналів. Багатоканальність стає вимушеним заходом для ефективного 
розвитку бізнесу [4].  

Вплив глобалізації у цій сфері пов’язаний також із створенням 
маркетингових інтернет-платформ і майданчиків, особливо платформ-
монополістів, таких, наприклад, як Amazоn або Аlіbаbа. За допомогою 
комплексу умов, серед яких – активний захист прав інтелектуальної власності, 
переваги позицій першопроходьців, використання засобів впливу на ринок за 
допомогою неконкурентних методів, вони отримують можливість контролювати 
великі обсяги операцій, що здійснюються у міжконтинентальних масштабах і 
виходять далеко за межі окремих національних ринків. Внаслідок електронної 
експансії відбувається швидке зростання активів компаній і показників 
ефективності їх діяльності. Так, з 2005 по 2015 рік відношення прибутку до 
обсягів продаж, тобто рентабельність, у компанії Amazоn збільшилось з 10% до 
23%, а у компанії Аlіbаbа – з 10 % у 2011 до 32% у 2015 році [5, с.15].  

Подальший розвиток електронної комерції буде стимулювати пошук нових 
інструментів маркетингу, призначених і пристосованих до он-лайн продаж, 
спрямованих на маніпулювання і заохочення споживачів. Поширення цифрової 
інфраструктури через створення її матеріальних і нематеріальних складових 
перетворюється на важливу передумову збільшення обсягів світової торгівлі в 
умовах глобалізації і забезпечення участі в цьому процесі великої кількості 
людей і організацій. Головним викликом для більшості продавців в усьому світі 
стає зростання вимог до технологічної складової інтернет-магазинів, 
необхідність впровадження мультиканального просування, забезпечення 
безпеки особистих і платіжних даних покупців.  
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Сьогодення економічного простору характеризується динамічними 

процесами, які впливають на тенденції розвитку підприємств, що потребує від 
них своєчасного реагування на зміни та потреби ринку. Маркетинг – є одним з 
найбільш дієвих інструментів активізації обсягів продажу товарів та надання 
послуг, який має на меті сприяння досягненню поставлених цілей підприємства 
із застосуванням як традиційних, так і інноваційних важелів впливу на 
споживача. У зв’язку з цим останнім часом суб’єкти господарювання все частіше 
залучають мережу Інтернет як спосіб просування продукції. Інтернет – 
маркетинг є одним з найперспективніших векторів розвитку, який має неабиякий 
потенціал. Однак, в Україні даний напрямок розвинений недостатньо, що 
потребує додаткових досліджень та пошуку шляхів його впровадження в процес 
функціонування суб’єктів господарювання. 

Метою статті є дослідження сутності Інтернет – маркетингу та можливостей 
застосування новітніх технологій маркетингу із застосуванням комп’ютерної 
мережі Інтернет. 

Дослідженням питання використання маркетингу в мережі Інтернет 
займаються такі вчені як Л. Багієв, А. Е. Родионов, Р. Уілсон, В. С. Хабаров, 
В. С. Голик, В. М. Тарасевич, М. В. Макарова, І. В. Успенский та інші.  

Інтернет – маркетинг – це принципово нова форма маркетингу, яка має 
власні закономірності та тенденції розвитку, у зв’язку з чим науковці 
відзначають нагальну потребу у формуванні даного напряму як самостійної 
галузі науки.  

Автор І. Успенський відзначає, що «Інтернет має унікальні характеристики, 
які суттєво відрізняються від характеристик традиційних інструментів 
маркетингу. Одна з них – це його гіпермедійна природа [5, с. 3–4]. 

У свою чергу М.В. Макарова дає наступне визначення досліджуваного 
поняття: «Інтернет - маркетинг є складовою загальної маркетингової стратегії 
фірми, технологія якої формується через застосування комп’ютерних систем та 
мереж, яка допомагає вирішувати лише ті завдання фірми, які будуть 
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ефективними з точки зору доходів і витрат» [4, c. 172–173].  
Підприємства, що прагнуть розвитку, почали активно застосовувати основні 

засади маркетингу в мережі Інтернет. Це, насамперед, пов’язано з потребою у 
відповідності сучасним тенденціям та споживчим перевагам. Особливостями 
використання мережі Інтернет для маркетингу є наступні: 

- можливість додаткового привертання уваги споживача до продукції  
конкретної компанії. При цьому, зручність перебування на сайті дозволяє 
споживачеві прийняти рішення щодо доцільності здійснення покупки того чи 
іншого виробника. В даному випадку, увага клієнта є найбільшою цінністю; 

- скорочення трансакційних витрат. Тобто, споживачеві необов’язково 
перебувати територіально близько до виробника чи компанії-посередника. 
Достатньо мати доступ до мережі Інтернет для здійснення покупки та вибору 
товару чи послуги; 

- вихід за встановлені часові межі. Тобто, у споживача немає потреби у 
пристосовуванні до встановленого графіку роботи суб’єкту господарювання, що 
дозволяє здійснювати закази цілодобово.  

Процес використання Інтернет – маркетингу складається з низки 
послідовних етапів, кожен з яких має свою функціональну значущість (рис.1). 

 
Рис.1 – Етапи застосування Інтернет – маркетингу 

Джерело: побудовано автором на основі [1]  
 
Маркетинг в мережі Інтернет передбачає використання маркетингових 

Інтернет – комунікацій, які застосовуються в кожному конкретному випадку. На 
даний момент вчені не дійшли єдиної думки щодо визначення механізму 
застосування кожного з них. Однак, визначена класифікація видів 
маркетингових комунікацій в мережі Інтернет, сутність та особливості яких 
наведені у табл.1. 

Етапи застосування Інтернет – маркетингу  

І. Формулювання цілей рекламної кампанії в Інтернет з позиції отримання 
прибутку і/чи зниження витрат 

ІІ. Визначення потенційної аудиторії web-сайту (цільової аудиторії) 

ІІІ. Збір і підготовка інформації, що має бути показана користувачам web-сайту 

IV. Створення сайту: проектування його структури, дизайн, забезпечення 
інформаційного наповнення, функціонування програмного забезпечення, 
розміщення в мережі Інтернет 

V. Забезпечення збору статистичної інформації про відвідуваність вашого ресурсу 

VІ. Цілеспрямоване стимулювання відвідувань сайту користувачами цільової 
аудиторії 

VІІ. Співставлення статистики відвідувань і динаміки росту продажу 
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Таблиця 1 – Класифікація видів маркетингових комунікацій в мережі Інтернет 

№ 
з/р 

Вид 
маркетингової 

комунікації 
Сутність та особливості маркетингової комунікації 

1. E-mail 
реклама 

Передбачає використання електронної пошти користувача. Даний вид 
реклами є відносно дешевим (500 грн на 200-300 тис. рекламних 
повідомлень) і користується попитом. 

2. Електронна 
дошка 
оголошень 
(BBS) 

Набор оголошень комерційного й некомерційного характеру, які 
розміщуються як на платній, так і на безкоштовній основі. Часто рекламні 
компанії, які мають паперові видання, працюють у сфері 
телерадіореклами, створюють і підтримують власні BBS. 

3. Контекстна 
(пошукова) 
реклама 

Розміщення текстово-графічних рекламних матеріалів разом із 
результатами пошуку на сайтах. Послуги з розміщення контекстної 
реклами надають: «Google» («Google AdWords»), «Yahoo!», «MSN», 
«Яндекс» («Яндекс Директ»), «Мета-контекст», «Бігмір-Інтернет» та ін. 

4. Медійна 
(банерна) 
реклама 

Розміщення текстово-графічних рекламних матеріалів на сайтах, що є 
рекламним майданчиком. Банер – графічне зображення рекламного 
характеру, подібне рекламному модулю в пресі, яке може містити 
анімаційні елементи, а також гіперпосилання на сайт рекламодавця або 
сторінку з додатковою (розширеною) інформацією. 

5. Відеореклама 
(цифрова)  

Демонструється, якщо задати певне пошукове питання або при наведенні 
курсора мишки на певне ключове слово, яке є посиланням. Відеореклама 
може подаватися як невеликі рекламні ролики (до 15 с.) на початку 
відефайлів, кліпів тощо. 

6. Фонова 
реклама 

Подається як фон сторінки сайта. Використовується як іміджева реклама 
та для подачі анонсів. Вона є малобюджетною і перспективною для умов 
України. 

7. Rich media Інноваційні баннери, які фактично є інтерактивними рекламними 
роликами, що виготовлені з використанням технологій Flash та JavaScript. 
Особливостями Rich media є ефектна анімація, звук, інтерактивні засоби 
взаємодії з користувачем; новий і цікавий формат, який створює імідж 
рекламодавця [2, с.59]. 

8. Лідогенерація Отримання контактних даних потенційних клієнтів – лідів (контактні 
дані, рівень володіння англійською мовою на поточний момент, вимоги 
до рівня підготовки по закінченні курсу тощо) 

9. Спонсорство Спонсорство є менш нав’язливим, ніж банерна реклама, але не менш 
ефективним 

10. Таргетинг Дозволяє виділити цільову аудиторію і взаємодіяти тільки з нею 
11. Пошуковий 

маркетинг 
Система заходів, спрямованих на збільшення відвідуваності сайта 
цільовою аудиторією, шляхом перерозподілу трафіку в Інтернеті з менш 
релевантних запиту місць у місця з більшою релевантністю 

12. SEO Комплекс заходів (усередині сайта) для підняття позицій сайта 
пошуковими системами з певних запитів користувачів 

13. SMO Комплекс заходів, спрямованих на залучення на сайт відвідувачів із 
соціальних медіа: блогів, соціальних мереж і т.п 

14. SMM Соціальний медіа-маркетинг (маркетинг у соціальних медіа), передбачає 
просування товарів та послуг, підвищення іміджу, анонси подій тощо в 
соціальних медіа [6]. 

15. Вірусний 
інтернет-
маркетинг 

Розповсюдження комунікаційних повідомлень в мережі Інтернет, що 
характеризується лавиноподібним поширенням інформації, при цьому 
головними розповсюджувачами є безпосередні одержувачі інформації 
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  Продовження табл.1 
16. Прямий 

інтернет-
маркетинг 

Вид маркетингової комунікації в Інтернеті, в основі якого лежить пряма 
особиста комунікація з одержувачем повідомлення з метою побудови 
взаємовигідних відносин та отримання прибутку 

Джерело: побудовано автором на основі [3] 

Застосування вищезазначених інструментів маркетингової комунікації в 
мережі Інтернет дозволяє отримати бажаний результат в контексті здійснення 
маркетингової політики підприємства.  

Досить часто мережа Інтернет використовується як інструмент збутової 
політики підприємства, а саме, відбувається створення Інтернет – магазинів. При 
цьому, Інтернет – магазини мають низку переваг, порівняно з традиційними 
магазинами, серед яких наступні: 

- економія часу споживачів на трансфер до магазину та назад; 
- економія фінансових ресурсів, тобто скорочення транспортних витрат 

споживача; 
- відсутність часових меж під час підбору товару; 
- активізація соціальних мереж задля збільшення обсягу продажів; 
- можливість оцінити товар за допомогою відгуків; 
- можливість оформити заказ, відмінити його та розрахувати потенційну 

вартість доставки;  
-  діюча накопичувальна система знижок та бонусів та ін. 
Тобто, з боку клієнта, існує ряд додаткових можливостей при замовленні 

товару в Інтернет – магазині, з боку підприємства – економія фінансових 
ресурсів (відсутність необхідності здійснення орендної плати, скорочення витрат 
на оплату праці, комунальних послуг тощо). 

Таким чином, маркетинг у мережі Інтернет є досить популярним та 
перспективним напрямом розвитку, який з кожним роком набуває все більшої 
уваги з боку споживачів. Безумовно, традиційні методи маркетингу також є 
доцільними, адже, не всі споживачі мають доступ до мережі Інтернет, 
можливість користування та достатніми навичками роботи персональним 
комп’ютером. Однак, в умовах глобалізації, даний процес має всі передумови 
для активного впровадження в усіх сферах діяльності суспільства. 
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ДИНАМІКА ВВП УКРАЇНИ НА ТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 
Пелех О. Б. 

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту 
Рівненський державний гуманітарний університет,  

м.Рівне, Україна 
 
Для вимірювання економічного розвитку використовують різні показники, 

статистичний аналіз яких дозволяє оцінити спрямованість і тенденції розвитку. 
На макрорівні основним показником розвитку економіки країни є валовий 
внутрішній продукт (ВВП). Використовують показник ВВП у розрахунку на 
душу населення, який виражає не тільки рівень розвитку економіки країни, але й 
використовується як індикатор рівня добробуту населення. Ним користуються 
під час зіставлення економічного розвитку країни з іншими країнами. Загальний 
ВВП і ВВП на душу населення, розраховані за поточними цінами (дійсними на 
момент здійснення операції), називаються номінальними.  

Для усунення впливу чинника зміни цін і визначення справжнього 
(зіставного) обсягу товарів і послуг за низку років потрібно вирахувати реальний 
ВВП у цінах одного, базового, року, для чого застосовується дефлятор ВВП (або 
індекс цін). Якщо ж у дослідженні мова йде про порівняння або зіставлення 
країни з іншими країнами, то використовують так звані показники ВВП за 
паритетом купівельної спроможності населення. ВВП за паритетом купівельної 
спроможності на душу населення [1] є мірою випуску продукції / послуг на душу 
населення в доларах постійної купівельної спроможності. При цьому 
нівелюється вплив інфляційних процесів.  

Проведемо аналіз економічного розвитку України та країн Європи та  
розпочнемо з розгляду загального ВВП. Аналіз номінального ВВП України 
протягом понад 20 останніх років (табл. 1) демонструє позитивну тенденцію до 
зростання протягом усього періоду (виняток 2009 р. - світова економічна криза). 
За прогнозами Світового банку [2] у 2019-2020 рр. очікується зростання ВВП 
України до 4 %. Тенденція до зростання стосується і номінального ВВП на душу 
населення.  

Таблиця 1 – Динаміка ВВП України та груп країн Європи 

Роки 

ВВП України, номінальний 
ВВП (ПКС) на душу населення,  

current international $ 

всього, млн. 
грн. 

на душу 
населення, 

грн  
Україна Польща 

ЦСЄ і 
Балтика 1 

Зона 
євро 2 

ЄС 

1996 81519 1595 – – – – – 
1997 93365 1842 – – – – – 
1998 102593 2040 – – – – – 
1999 130442 2614 – – – – – 
2000 176128 3582 3803 10651 10010 25317 22573 
2001 211175 4340 4290 11111 10791 26514 23690 
2002 234138 4855 4628 11781 11598 27539 24733 
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Продовження табл.1 

2003 277355 5801 5206 12256 12339 27955 25325 
2004 357544 7535 6042 13346 13463 29072 26559 
2005 457325 9709 6452 13896 14290 30106 27505 
2006 565018 12076 7184 15144 15884 32522 29757 
2007 751106 16150 8006 16785 17710 34411 31531 
2008 990819 21419 8396 18310 19612 35747 32958 
2009 947042 20564 7240 19243 19611 34844 32162 
2010 1079346 24798 7666 21069 20728 35842 33260 
2011 1299991 29980 8282 22851 22151 37434 34720 
2012 1404669 32480 8475 23833 22956 37810 35279 
2013 1465198 33965 8630 24719 23974 38992 36492 
2014 1586915 36904 8667 25602 24956 39922 37503 
2015 1988544 46413 7949 26595 25842 40865 38457 
2016 2385367 55899 8270 27383 26867 42081 39625 
2017 2982920 70224 8667 29026 28681 43637 41126 

Примітка: 1) Болгарія, Кіпр, Чеська Республіка, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, 
Польща, Румунія, Словаччина, Словенія. 2) 19 країн ЄС. 

Джерело: Складено автором на підставі даних Держкомстату України ([5],[6]), Мінфіну 
([7]) і Світового банку ([8]) 

 
Поглянемо на ситуацію з погляду аналізу ВВП за паритетом купівельної 

спроможності, зокрема на душу населення (табл. 1). Особливо виразно бачимо 
цю зміну на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Динаміка ВВП (ПКС) України та країн Європи 

Джерело: Складено автором на підставі даних Світового банку [8] 
 



142 
 

Динаміка ВВП (ПКС) на душу населення України до 2008 р. мала виразну 
тенденцію до зростання. Однак починаючи з 2009 р., ця тенденція 
призупиняється і маємо тупцювання на місці. Спочатку дала про себе знати 
світова фінансово-економічна криза 2008-2009 років і у 2009 р. маємо зниження 
рівня цього показника. Далі після незначного піднесення в 2010-2014 рр. знову 
настає його падіння, пов’язане з війною на сході України. З 2016 р. ВВП (ПКС) 
знову починає зростати і в 2017 р. виходить на рівень ВВП (ПКС) 2008 р. 

Рис. 1 демонструє, як виглядає зростання ВВП (ПКС) на душу населення 
України на тлі європейських країн. Найбільш цікавим є порівняння з Польщею. 
За період 2000-2017 рр. у Польщі спостерігалося безперервне зростання ВВП 
(ПКС) на душу населення. Навіть світова фінансова криза не вплинула на 
позитивну тенденцію цього показника. Слід відмітити, що на початку періоду, 
який аналізується, показник ВВП (ПКС) на душу населення в Польщі був вищим 
у 2,8 рази в порівнянні з Україною, тоді як сьогодні він перевищує український 
у 3,5 рази. У період світової фінансово-економічної кризи Польща випереджала 
Україну за цим показником у 2,6 рази. Світова фінансова криза 2008-2009 рр. 
торкнулася економік усіх країн світу, у тому числі й Польщі. У першій половині 
2009 р. масштаб кризи та кількість охоплених нею держав ЄС зростали, а вже у 
другому кварталі 2009 р. з’ясувалося, що Польща залишилася єдиною серед 
європейських країн, де спостерігався приріст ВВП. Польський показник 
економічного зростання сягнув 1,2 % за даними Євростату. Натомість, за 
польською статистикою, зростання ВНП Польщі у першому кварталі 2009 р. 
становило 0,8 %, a в другому кварталі – 1,1 %. Це був один з небагатьох 
позитивних результатів розвитку у світі ([3],[4]). 

Порівняння ВВП (ПКС) на душу населення України з аналогічним 
показником у середньому по країнах Центральної Європи та Балтики дає такі ж 
результати, хіба за винятком того, що в період економічної кризи в цих країнах 
мало місце незначне падіння ВВП (ПКС) на душу. У цій групі країн показник 
ВВП (ПКС) на душу населення зростає, проте на відміну від Польщі (де було 
зростання), спостерігалося незначне падіння в 2008-2009 рр. На початку 
аналізованого періоду в країнах Центральної Європи та Балтії цей показник був 
у 2,6 рази більшим, ніж в Україні, а в 2017 р. став більшим  у 3,3 рази. 

Ще більша тенденція до відставання України за ВВП (ПКС) на душу 
спостерігається по відношенню до країн Єврозони та ЄС загалом. На сьогодні 
відставання сягає майже 5 разів. Зауважимо, що Польща за досліджуваний період 
істотно скоротила своє відставання від решти країн ЄС: по відношенню до країн 
Єврозони від 2,5 разів на початку 2000 р. до 1,5 рази у 2017 р.  

Підсумком проведеного порівняння є твердження: українська економіка 
розвивається, ВВП продовжує зростати, однак це зростання відбувається 
повільними темпами. На таку ситуацію впливає чимало чинників. Наприклад, за 
даними МВФ висока корупція щорічно з’їдає в Україні до 2 % ВВП. За словами 
прем'єр-міністр України В.Гройсмана транспортна блокада Донбасу і 
насильницьке захоплення бойовиками підприємств на Сході України коштувала 
Україні у 2017 р. 1 % ВВП [9]. Підняття мінімальної заробітної плати та пенсій 
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потягнуло за собою зростання інфляції. Поряд з цим НБУ змушений був для 
гальмування інфляції підняти облікову ставку НБУ від 12,5 % до 13,5 % [10]. Це 
внутрішні чинники.  

Важливими зовнішніми чинниками, які впливають на ВВП України є 
коливання світових цін та попиту на сировинні товари, зростання залежності 
економіки України від світової кон’юнктури, порушення основних 
макроекономічних пропорцій, низька інвестиційна привабливість вітчизняних 
підприємств, зростання зовнішнього боргу, зношена транспортна 
інфраструктура, яка обмежує експорт продукції і транзит, слабка економічна 
динаміка тощо. Директор економічних програм «Українського інституту 
майбутнього» А.Амелін відмічає: «Українська економіка показує зростання, але 
це досить слабке зростання. Ми рухаємося вперед, у нас потихеньку 
відбуваються реформи, хоч деякі і гальмуються... Україна зростає в два рази 
слабкіше глобальної економіки. На це є маса причин. У нас до цих пір немає 
плану розвитку країни. Країна, яка не має свого плану розвитку, є ресурсом для 
тих країн, у яких такий план або така стратегія є. Ринки, що розвиваються, 
ростуть на 5 % в рік. Україна має  зростання 2 %...» [11]. 
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Актуальність теми дослідження полягає в тому, що суспільство на даному 
етапі економічного розвитку переживає епоху глобальної машинізації, яка 
продовжується вже декілька століть. Одним з наслідків цього є те, що на сьогодні 
великий відсоток споживачів більшості країн світу можуть дозволити собі 
наявність легкового автомобіля. Це безпосередньо пов’язано з тим, що легкові 
автомобілі займають важливе місце у структурі споживання населення. Саме 
тому впродовж декількох останніх десятиліть автомобільна промисловість стала 
однією з провідних галузей економіки багатьох держав.   

Автомобільна промисловість – унікальна галузь світової економіки, яка 
показує фактично постійне зростання та стимулює розвиток економіки. Світова 
автомобільна галузь, як основа світового господарства, потребує забезпечення 
трудовими ресурсами, в автомобільній промисловості безпосередньо працюють 
9 мільйонів чоловік. Це більше, ніж 5% від всього зайнятого населення в світовій 
промисловості. 

Різні вітчизняні та зарубіжні вчені приділяли увагу проблемам оцінювання 
та формування кон’юнктури ринку, наприклад: О.Абакуменко, Л.Абалкін, 
А.Андрейченко, Л.Вальрас, А.Войчак, Н.Гаркаша, О.Глущенко, С.Горбаченко, 
В.Горбачук, Р.Грінченко, Ж.Дебре, Я.Дропа, М.Дунаєвський, К.Ерроу, 
С.Зельберг, І.Златова, В.Карпов, В.Клинов, А.Ковальов, Т.Кобєлєва, 
М.Кондратьєв, О.Кощій, С.Кузнець. 

Якщо розглядати ринок легкових автомобілів як складову світової 
економічної системи, то він виконує ряд певних функції. По-перше, 
автомобільна промисловість покликана задовольняти потреби покупців і 
продавців, при цьому забезпечуючи ефективну співпрацю між ними. Так, ринок 
повинен своєчасно інформувати учасників його діяльності про можливі зміни у 
структурі виробництва. Також ринок називають регулятором виробництва, адже 
завдяки управлінні ціною та іншими показниками ринок встановлює пропорції 
необхідні для реалізації товарів. Зокрема існує конкуренції, яка в свою чергу 
призводить до впровадження нових форм і методів виробництва, тим самим 
розширює диференціацію та покращуює якість продуктів на ринку. Важливою є 
сануюча функція, яка полягає у очищенні свого простору від слабких 
представників автомобільої промисловості.   

За останні роки спостерігаються такі тенденції на світовому ринку легкових 
автомобілів: 1) споживачі чутливі до національного виробництва і бренду; 2) 
наступає ера усвідомленого споживання, так як періодичні світові та регіональні 
кризи вплинули на поведінку споживача, тому зараз він поводить себе 
раціонально, а тому вартість автомобіля буде визначним при його покупці 
особливо в розвинених країнах; 3) у  країнах, що розвиваються є тенденція 
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збільшення об’ємів продаж автомобілів преміум сегмента, що спричинено 
поступовим насищення ринку та довгий час наявністю незадоволених потреб і 
відсутністю доступу до розкоші; 4) від розвитку інфраструктури та доходів 
залежить споживання автомобілів. Компактні, дешеві, застарілі та малолітражні 
автомобілі купуються в найбідніших країнах; 5) збільшується продаж 
автомобілів альтернативного палива чи гібридів. 

 У 2018 році знизились обсяги виробництва легкових автомобілів у світі на 
1,3 %, відносно торішніх показників. Лідером виробництва машин залишається 
Китай, але тут "падіння" виробітку склало аж 2,3 %. Відомо, що у Китайській 
народній республіці за перших три місяці 2018 року виробили майже 5 мільйонів 
969 тисяч легкових автомобілів. Друге місце за продуктивністю посідає Японія з 
показником трохи більше двох мільйонів автомобілів. В острівній країні обсяги 
виробництва впали всього на 0,4 %. На третьому місці автопром Німеччини, що 
схуд на 5,7% і закінчив квартал із показником один мільйон 969 тисяч. Індія 
закріпилася на четвертій позиції, збільшивши випуск легкових автомобілів 
майже на 6% до одного мільйона 73 тисяч штук. Замикає п'ятірку Південна 
Корея, на заводах якої від січня до березня було вироблено 877 тисяч легкових 
авто, що на 6,8 % менше торішнього показника  [1]. 

За останнє десятиріччя функціонування економічної системи в Україні в 
загальному характеризується проявами економічної кризи. Значно знизились 
доходи населення, зріс рівень інфляційних процесів, що призвело в свою чергу 
до негативних очікувань українських споживачів та різкого зниження рівня їх 
купівельної спроможності.  

До основних проблем українського виробництва легкових автомобілів 
відносять: − високий рівень зношення основних виробничих фондів та 
несвоєчасне і недостатнє їх оновлення; − невикористання на повну наявного 
потенціалу держави у ході виробництва машин та функціонуванні ринку 
легкових автомобілів зокрема; − недостатня кількість залучення інвестицій, які 
необхідні для розвитку інноваційної бази автомобільної галузі; − обмеженість 
ресурсів з боку держави, що зменшує рівень можливих амортизаційних 
відрахувань. Важливої уваги також потребує питання якості автомобільних доріг 
на території України. Адже за останні декілька десятиліть значно зріс рівень 
автомобілізації нашої держави [2, с. 222]. 

Важливою особливістю сучасного ринку легкових автомобілів України є те, 
що сьогодні все більшого розвитку набуває вторинний ринок. Це свідчить про 
те, що споживачі надають перевагу відомим автовиробникам і їх товарам навіть 
бувшим у використанні, замість придбання нової машини на первинному ринку. 

Хоча ринок легкових автомобілів в Україні і знаходиться в не найкращому 
становищі, перспективи його розвитку є досить реальними. Проте, на нашу 
думку, головну роль в цьому повинна відігравати сама держава, здійснюючи 
підтримку вітчизняного виробництва. 

Верховна Рада України 8 листопада 2018 року ухвалила законопроект № 
8487 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
акцизним податком легкових транспортних засобів». Відповідне рішення 
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підтримали 250 народних депутатів. На легалізацію "євробляхи" тепер 
виділяється 180 діб. Якщо власник не встигає легалізувати в Україні авто за 180 
днів, його каратимуть штрафами. Окрім акцизу під час реєстрації, власники 
мають сплатити 20% ПДВ, а також відрахування до Пенсійного фонду. Основна 
мета закону – максимальна кількість машин на іноземній реєстрації повинна 
стати на український облік. 

Державна цільова економічна програма розвитку легкового 
автомобілебудування України на період до 2020 року має своєю ціллю 
підвищити конкурентоспроможність вітчизняного автопрому і дозволити 
покривати значну частину внутрішнього ринку за рахунок автомобілів власного 
виробництва. Головною метою є створення в Україні конкурентоспроможного 
легкового автомобілебудування з рівнем локалізації не менше 55%.  

Отже, в результаті певних досліджень ринку легкових автомобілів у світі та 
Україні, можна зробити ряд важливих висновків. По-перше, автопромисловість 
є одним з найважливіших сегментів світової економічної системи та економік 
більшості держав зокрема. Роль автомобільної промисловості в світовій 
економічній системі досить велика. Доказом цього є той факт, що ефективне 
функціонування майже кожної галузі господарства не обходиться без 
застосування автомашин. Особливістю автомобільної промисловості є те, що 
вона є однією з основ НТП.. Щодо ринку легкових автомобілів України, то він 
сьогодні переживає не найкращі часи. Переважна більшість авто експортується 
з-за кордону, і цей факт негативно впливає на платіжний баланс нашої держави. 
Однак держава вживає відповідні заходи для вирішення цієї проблеми.  
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Інтеграційні процеси та кризові явища економіки України, а саме інфляція, 
валютна нестабільність, зниження платоспроможності населення, суттєво 
ускладнюють умови функціонування суб'єктів господарювання. У зв’язку з цим 
спостерігається збільшення економічних правопорушень, значна частина яких 
пов'язана з ухиленням від сплати податків. Експерти Інституту соціально-
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економічної трансформації виявили найбільші схеми з ухилення від сплати 
податків в Україні, внаслідок яких за результатами дослідження бюджет 
України щороку недоотримує 100 млрд. грн. [6, с. 292]. 

Дана проблема є актуальною практично для всіх країн з ринковою 
економікою. У нашій країні вона виражена особливо гостро,  оскільки значна 
кількість господарюючих суб’єктів шукають прогалини в податковому 
законодавстві та застосовують різні схеми ухилення від  оподаткування, що 
негативно впливає на стан економіки держави. Тому передумовою 
економічного розвитку є ефективне розслідування таких злочинів, яке можна 
забезпечити шляхом проведення судової  експертизи. 

Дослідженням особливостей проведення судових експертиз у сфері 
оподаткування займались такі вчені, як Л.М. Духновська, В.Д. Понікаров, В.В. 
Федчишина, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко [3, с. 423]. 

Метою роботи є визначення ролі судово-бухгалтерської експертизи у 
створенні доказової бази в кримінальних провадженнях, пов’язаних з 
ухиленням від сплати податків.  

Специфічність податкових злочинів полягає в тому, що їх виявлення 
можливе за допомогою податкових перевірок. Однак розслідування механізму 
скоєння цих злочинів, встановлення винних осіб і обсягів завданої шкоди 
вимагають застосування спеціальних знань шляхом проведення судової 
експертизи. 

Судова експертиза — це дослідження на основі спеціальних знань у галузі 
науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою 
надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду [1]. 

Одним із видів судової експертизи є судово-економічна експертиза. Зі свого 
боку судово-економічна експертиза поділяється на дослідження: 
бухгалтерського та податкового обліку і звітності, фінансово-господарської 
діяльності, фінансово-кредитних операцій. Найпоширенішою та визначальною 
у справах щодо ухилення від сплати податків є експертиза бухгалтерського та 
податкового обліку і звітності. У зв’язку з тим, що суддя та слідчий не мають 
необхідних знань в галузях бухгалтерського та податкового обліку, виникає 
потреба у використанні спеціальних наукових і практичних знань експерта-
бухгалтера, без якого неможливо провести експертизу. 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» судовими 
експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання у певній галузі. 
Фахівці спеціалізованих державних установ і відомчих служб, що проводять 
судові експертизи, повинні мати вищу освіту, пройти відповідну підготовку та 
атестацію як судові експерти певної спеціалізації. До виконання обов’язків 
судового експерта не можуть залучатися особи, визнані в установленому 
законом порядку недієздатними, а також ті, хто має судимість [1]. Призначення 
судово-бухгалтерської експертизи відбувається за дорученням органів 
досудового розслідування. Вимоги до оформлення матеріалів експертизи 
визначаються Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз.  

При здійсненні експертизи в процесі розслідування справ щодо ухилення 
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від сплати податків експерт повинен враховувати специфіку конкретної справи 
та особливості механізму вчинення даного правопорушення. 

Податкові правопорушення, замасковані під вигляд законних 
господарських операцій,  відбуваються як у процесі здійснення господарських 
операцій, так і в процесі їх відображення в обліку за допомогою 
необґрунтованих облікових записів. 

До основних завдань судово-бухгалтерської експертизи при розслідуванні 
правопорушень, пов’язаних із ухиленням від сплати податків, можна віднести: 

 – дослідження відповідності чинному законодавству відображених у 
податковому обліку податкових зобов’язань; 

 – встановлення впливу облікових операцій, не передбачених нормами 
чинного законодавства, на показники бухгалтерської і зміст податкової 
звітності; 

 – з’ясування впливу показників викривленої звітності на фінансові 
показники суб’єкта господарювання та ін. [5, с. 76]. 

Характерною особливістю правопорушень, пов'язаних з ухиленням від 
сплати податків, є те, що вони мають прихований характер, проте дії 
порушників, як правило, знаходять своє відображення в первинних і інших 
документах, облікових реєстрах і звітних формах, укладених нерідко з 
порушенням вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в 
Україні. Відомості цих документів, вилучених у встановленому порядку із 
архіву підприємства, є основою для висновку експерта-бухгалтера у справі, що 
розглядається [2, с. 78]. 

Об'єктом дослідження при здійсненні судово-економічної експертизи є 
відомості, що знаходяться в певних процесуальних матеріалах, первинних 
зведеннях, звітних бухгалтерських документах, установчих, реєстраційних, 
договірних, фінансових, банківських, планово-економічних, статистичних, 
ревізійних, інвентаризаційних, митних, приватизаційних, податкових і 
подібних їм матеріалах [4, с. 235]. 

Таким чином, ухилення від сплати податків є досить гострою проблемою 
для сучасної економіки України. Судово-бухгалтерська експертиза є одним із 
способів виявлення правопорушень у сфері оподаткування. А при розслідуванні 
правопорушень, пов’язаних із ухиленням від сплати податків, основне 
призначення  судово-бухгалтерської експертизи полягає у створенні повної 
доказової бази, що надає сторонам кримінального провадження значно ширших 
можливостей у доказуванні. Виходячи  з цього, роль судово-бухгалтерської 
експертизи у  виявленні та розслідуванні правопорушень у сфері оподаткування 
є дуже важливою. 
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ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ФІНАНСОВУ 
БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ 

Попович О.В., Савчук І.Ю., 
Науковий керівник – старший викладач Федина В.В. 

Університет державної фіскальної служби України 
м.Ірпінь, Україна 

 
Глобалізація і соціалізація економічного розвитку є невід’ємними 

атрибутами сучасних загальносвітових трансформаційних процесів. 
Актуальність вивчення фінансової безпеки держави пов’язана з економічними 
проблемами України на сучасному етапі розвитку: зростанням зовнішнього та 
внутрішнього боргу країни, підвищенням рівня інфляції та рівня монетизації, 
збільшенням обсягів зобов’язань суб'єктів господарювання тощо. Нині фінансові 
можливості держави, які залежать від обсягу фінансових ресурсів, залишаються 
досить обмеженими. 

В умовах фінансової глобалізації розвиток міжнародної фінансової системи 
характеризується значним зростанням обсягів зовнішньої державної 
заборгованості країн світу.  

Зовнішній державний борг являє собою заборгованість держави за 
залученими з-за кордону коштами у вигляді позик і кредитів іноземних банків та 
міжнародних фінансових установ, відсоткам, що сплачуються по них, а також 
коштами, отриманими шляхом розміщення на міжнародних ринках державних 
цінних паперів. Державний зовнішній борг є частиною валового зовнішнього 
боргу країни [1]. 

 
Таблиця 1 - Зовнішній державний та гарантований державою борг України, 

2013-2018 р.р., млрд. грн. 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Порівняня 
2018 з 2013 

Загальна сума 
державного та 
гарантованого 

державою боргу 

 
 
 
584,79 

 
 
 

1 100,83 

 
 
 

1 572,18 

 
 
 

1 929,81 

 
 
 

2 141,69 

 
 
 

2 168,63 

 
 
 
+ 1583,84 

Державний борг 480,22 947,03 1 334,27 1 650,83 1 833,71 1 860,50 + 1380,28 

Зовнішній борг 223,26 486,03 826,27 980,19 1 080,31 1 099,41 + 876,15 

Гарантований 
державою борг 104,57 153,80 237,91 278,98 307,98 308,13 

 
+ 203,56 

Зовнішній борг 77,44 125,94 216,45 259,89 294,70 297,81 + 220,37 

Джерело: складено на основі [3]. 
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У сукупність зовнішніх боргових зобов'язань держави входить також 
гарантований державою борг, що виникає внаслідок прийнятих на себе 
державою гарантій за зобов'язаннями третіх осіб, або прийняті на себе державою 
зобов'язання третіх осіб, які є зобов'язаннями резидентів даної економіки перед 
нерезидентами. 

За даними таблиці 1 загальна сума державного боргу за шість років зросла 
майже в 4 рази (з 584,79 млрд грн. до 2 168,63 млрд.грн.), а гарантованого в 3 
рази (з 104,57 млрд.грн. до 308,13 млрд.грн.). 

Аналіз динаміки зовнішньої заборгованості України показує, що за останні 
місяці  державний борг збільшується майже на 1 млн.дол.США. 

 
Рис.1 – Динаміка зовнішнього державного боргу і золотовалютних резервів 

(ЗВР) України з 2009 по 2019 рр. (млн. дол. США)[2]. 
Джерело: складено на основі [3]. 

 
Порівняння ж зовнішнього державного боргу України та її золотовалютних 

резервів показує негативні результати. Зовнішній державний борг останнім 
часом хронічно випереджає валютні резерви України, і на 31 грудня 2018 він 
компенсувався ними лише на 38,4%. 

З метою забезпечення фінансової безпеки важливо здійснювати постійний 
моніторинг її індикаторів, серед яких можна виділити такі: рівень перерозподілу 
ВВП через Зведений бюджет України; рівень монетизації ВВП; дефіцит 
Державного бюджету; відсоткова ставка за банківській кредит; ставка 
рефінансування НБУ; відношення суми валових міжнародних резервів НБУ до 
загальної суми річного імпорту; валютний курс; частка довгострокових 
банківських кредитів у загальному обсязі наданих кредитів; частка податків в 
обсязі ВВП; відношення суми власних оборотних коштів підприємств до суми 
залучених оборотних коштів [4]. 

Отже, проаналізувавши дані зовнішнього державного боргу та 
гарантованого державного боргу спостерігаємо постійне його зростання. В той 
же час  розмір золотовалютних резервів зменшуються (найбільший спад відбувся 
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у 2014 році, після цього йде зростання, але не значне). Ситуація, що склалася 
може сприяти погіршенню фінансової безпеки та залежності фінансової системи 
країни від зовнішніх кредиторів.  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ ТА 
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За результатами аналізу законодавчих та нормативно-правових актів 

України, що визначають державну регуляторну політику, зокрема регуляторний 
вплив на розподіл і перерозподіл природно-ресурсної ренти, в період 1991-2017 
років, можна виокремити шість етапів формування регуляторного забезпечення 
такого розподілу і перерозподілу. Зупинимось докладніше на характеристиках та 
особливостях зазначених етапів [1, с. 80-83]. 

Перший етап – період з 1991 по 1996 рр. Впродовж цього періоду 
затверджено загальні основи законодавства щодо природно-ресурсної ренти 
(Лісовим кодексом, Кодексом про надра, Водним кодексом, Конституцією 
України та іншими законодавчими актами): прав власності українського народу, 
платності природокористування, започатковано створення нової системи 
рентних платежів і міжбюджетного розподілу. Основні події етапу: законодавче 
затвердження природних ресурсів України власністю українського народу; 
закріплення здійснення цих прав за органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування; визнання землі основним національним багатством; 
закріплення за надрами, водою (водними об’єктами) виключної власності народу 
та прав надання їх тільки у користування; затвердження платності використання 
землі, надр, води (водних об’єктів), спеціального використання лісових ресурсів 
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у формі загальнодержавних і місцевих податків і зборів та порядку їх розподілу 
і зарахування до бюджетів. В цей же період: визначено види та затверджено 
переліки корисних копалин (загальнодержавного і місцевого значення); 
установлено плату за транзит нафти, газу та аміаку трубопровідним транспортом 
через територію країни, рентну плату за нафту і природний газ, що 
видобуваються в країні, єдиний норматив плати за спеціальне використання надр 
незалежно від якості ресурсу й умов експлуатації, нормативи відрахувань за 
геологорозвідувальні роботи, що виконані за рахунок Державного бюджету. 
Також визначено розподіл плати за природні ресурси та зарахування відповідних 
платежів до бюджетів різних рівнів у певних розмірах; введено розділ «Рентна 
плата» у класифікацію доходів і видатків державного та місцевих бюджетів 
України по доходах. 

Другий етап – період 1997-2004 рр. Основні характеристики етапу: 
продовження розробки законодавчої бази щодо специфікації прав власності на 
природні ресурси; плати за користування надрами (окремо нафти і газу) та плати 
за землю; прийняття законодавчих актів, що стосуються неподаткових методів 
розподілу і перерозподілу природно-ресурсної ренти. Впродовж цього періоду 
розвиток регуляторного забезпечення відбувався за такими напрямами: 
затвердження визначення окремих природних ресурсів (земля, нафта, газ, 
газовий конденсат, радіочастотний ресурс) об’єктами права власності 
українського народу, використання їх на платній основі у формі платежів і 
зборів; розробка земельного законодавства щодо оренди землі (платежу за 
користування земельною ділянкою) і плати за землю, правових засад проведення 
оцінки земель для забезпечення справедливого оподаткування та розподілу 
природно-ресурсної ренти; затвердження базових нормативів плати за 
користування надрами для видобування корисних копалин та порядку їх 
справляння, установлення коефіцієнтів до них; установлення єдиного правила 
обчислення і справляння збору за геолого-розвідувальні роботи, виконані за 
рахунок державного бюджету; установлення нормативів плати і зборів окремо 
для кожного виду корисних копалин; визначення основних правових, 
економічних та організаційних засад діяльності нафтогазової галузі та 
регулювання відносин, пов’язаних з особливостями користування (за 
спеціальними дозволами) нафтогазоносними надрами, видобутком, 
транспортуванням нафти, газу та продуктів їх переробки. В цей період 
законодавчо закріплюється розуміння понять «рентні платежі» (за нафту, 
природний газ і газовий конденсат), «рентний дохід» (земельна рента); договору 
ренти та форм, розмірів, порядку сплати ренти, відповідно до нього; визначення 
сфер застосування, форм і особливостей розподілу і перерозподілу природно-
ресурсної ренти неподатковими методами в рамках концесійних договорів, угод 
про розподіл продукції. 

Третій етап – 2005-2010 рр. Основні характеристики цього етапу: розробка 
концепції  реформування системи плати за користування надрами і нормативної 
бази платежів; ухвалення Бюджетного, Податкового кодексів України та 
внесення змін до деяких законодавчих актів, що вплинуло на регулювання 
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розподілу і перерозподілу ренти. Основні напрями розвитку регуляторного 
забезпечення: затвердження рентної плати (РП), зборів за спеціальне 
використання природних ресурсів, плати за землю загальнодержавними та 
місцевими податками та зборами; внесення змін до законодавства (Лісового, 
Водного кодексів, Кодексу про надра, закону «Про радіочастотний ресурс») 
щодо понять «плата за користування надрами» та «збір за спеціальне 
використання»; визначення складу РП, платників, об’єктів, бази оподаткування, 
податкових зобов’язань, ставок, коригуючих коефіцієнтів щодо кожного виду 
РП; плати за землю, платників, об’єктів, ставок, бази оподаткування; визначення 
розподілу РП і зборів до Державного (50%) і місцевих (50%) бюджетів; 
застосування державно-приватного партнерства як форми неподаткового 
розподілу природно-ресурсної ренти в окремих сферах (пошук, розвідка 
родовищ корисних копалин та їх видобування; збір, очищення та розподілення 
води). 

Четвертий етап − 2011-2013 рр. Ознаками етапу стало: вдосконалення 
податкових норм (зміни системи платежів) та дозвільної системи користування 
надрами; пошук шляхів оптимізації вилучення і розподілу ренти. Особливості 
регуляторного забезпечення в цей період: установлення ставок плати за 
користування надрами (у гривнях; у відсотках від вартості видобутих корисних 
копалин з обмеженнями в гривнях за їх одиницю; тільки у відсотках без 
обмежень у гривнях − для вуглеводнів); зміни ставок плати за природний газ 
(підвищення і зниження  залежно від умов видобутку); перенесення РП та зборів 
за паливно-енергетичні ресурси (з 2011 р.) з неподаткових у податкові 
находження Державного бюджету; виключення (з січня 2013 р.) РП за нафту, 
природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні, із складу 
загальнодержавних податків і зборів і, відповідно, втрата чинності Р.Х ПКУ; 
об’єднання РП за вуглеводні з платою за користування надрами; затвердження 
Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування 
надрами і Порядку їх надання; визначення особливостей оренди і концесії 
окремих об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у 
державній власності. 

П’ятий етап – 2014 р. Цьому періоду притаманні: втрата чіткої концепції; 
зміни ставок РП з метою вилучення надприбутків; розробка законодавства щодо 
зміни системи РП; зміни розподілу РП на користь держбюджету. Впродовж 
зазначеного періоду: відбуваються неодноразові підвищення ставок РП за 
користування надрами для видобування вуглеводнів (з 2014 р.); розроблено і 
затверджено законодавство щодо зміни системи рентних платежів в 2014 р., 
(набуття чинності – з 01.01.2015 р.: зміна складу РП, об’єднання плати за землю 
з податком на майно; заміна понять в законодавчих актах «плата» і «збір» на 
«рентна плата»). В цей же період відбулась редакція Податкового кодексу 
України (стосувались розділів: ІХ. Рентна плата; X. Рентна плата за нафту, 
природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні; XI. Плата за 
користування надрами; ХІІІ. Плата за землю). Змінено розподіл доходів 
Державного бюджету за рахунок рентної плати за користування надрами: 
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збільшено відсотки зарахування до загального фонду державного бюджету (з 
50% на 75%) і зменшено – до місцевих бюджетів (з 50% на 25%). 

Шостий етап – з 2015 р. Основні події етапу: набуття чинності змін щодо 
нової системи РП; розробка та затвердження законодавства щодо справедливого 
розподілу РП до місцевих бюджетів. В цей період: введено РП на бурштин (з 
2016 р.); змінено (знижено) ставки РП за видобування вуглеводнів; зросли ставки 
за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних 
копалин. а також за користування радіочастотним ресурсом, за спеціальне 
використання води, лісових ресурсів; змінено (з січня 2018 р.) міжбюджетний 
розподіл РП за користування надрами для видобування нафти, природного газу 
та газового конденсату (зарахування РП до державного бюджету в обсязі 95% та 
розподілу до місцевих бюджетів різних рівнів 2% (районних) і 3% (обласних, 
територіальних громад, у т.ч. 2% і 1% − місцевого самоврядування); внесено 
зміни до Кодексу України про надра, Закону України «Про нафту і газ», щодо 
впровадження стандартів Ініціативи забезпечення прозорості у видобувних 
галузях. 

Вивчення особливостей регуляторної політики щодо розподілу і 
перерозподілу природно-ресурсної ренти в Україні дозволяє зробити деякі 
узагальнення та висновки. По-перше, у законодавстві України немає єдиного 
нормативно-правового акту (закону) щодо регулювання рентних відносин, який 
би визначав види та форми рентних доходів, порядок їх вилучення, розподілу і 
перерозподілу. По-друге, мають місце законодавчі протиріччя і невідповідність 
окремих чинних норм і законів. По-третє, у чинному законодавстві фактично 
відсутнє визначення природно-ресурсної ренти та рентного доходу від 
використання природних ресурсів. По-четверте, у чинних законодавчих актах не 
відображено усе різноманіття видів і форм природно-ресурсної ренти. По-п’яте, 
чинне законодавство не забезпечує необхідний рівень прозорості та відкритості 
процесів розподілу і перерозподілу природно-ресурсної ренти, не передбачає 
контроль громадянського суспільства за цими процесами. 
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В сучасних умовах економічного розвитку підприємств досить гостро 

постає проблема просування продукції як інструменту підвищення ефективності 
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його діяльності. Підприємства мають своєчасно коригувати свої дії в залежності 
від умов функціонування ринку. Для цього застосовують різноманітні методи 
реклами, у зв’язку з чим відбувається динамічний розвиток ринку рекламно-
комунікаційних послуг. Раціонально спланована та оптимальна рекламна 
стратегія підприємства дозволяє оптимізувати бізнес-процеси та отримати 
бажаний ефект у контексті формування у споживача потрібної думки щодо 
кожного конкретного продукту. Моніторинг сучасного стану й перспектив 
розвитку рекламного ринку є одним з найважливіших напрямів дослідження 
маркетингу підприємства.  

Метою статті є аналіз стану рекламно – комунікаційного ринку України, 
виявлення основних проблем та перспектив його розвитку.  

Вивченням питання дослідження галузі рекламу займалися такі відомі вчені, 
як П. Друкер, Ф. Котлер, М. Портер, Ф. Джефкінс, К. Бове. Питання 
особливостей реклами та підвищення її ефективності досліджували такі 
науковці, як Алдошина М.В., Бугіль С.Я., Герасимов А., Дудяк Р.П., Дьячук І.В., 
Кузик О.В., Лебеденко М.С., Мельникович Є.М., Рижкова Г.А., Сагер Л.Ю., 
Семенюк С.Б., Черняк М., Швець А. І., Ягельська К. Ю. та інші. 

Процес формування рекламного бізнесу на українському ринку 
пояснюється необхідністю застосування нових форм реклами, які мали б більш 
дієві важелі впливу на споживача та, як наслідок, дозволяли встановити нові 
фінансові можливості для суб’єкту господарювання. На сьогодні, єдиного 
визначення сутності поняття «рекламно-комунікаційний ринок» немає через 
відносно нещодавній його розвиток. Однак, деякі автори мають власні 
тлумачення досліджуваного поняття (табл.1). 

 
Таблиця 1 – Визначення сутності поняття «рекламно-комунікаційний ринок» 

Автор  Сутність визначення  
О. Ю. Древаль 
[3] 

«сукупність існуючих та потенційних споживачів реклами зі схожими 
потребами стосовно до конкретного товару чи послуги, з достатніми 
ресурсами, а також із готовністю та можливістю покупати. Іншими 
словами, він являє собою систему економічних зв'язків між виробниками 
й споживачами реклами та усередині груп виробників і споживачів. При 
цьому основною формою зв’язків першого типу є купівля-продаж, а 
другого – конкуренція»  

А. О. Вітренко 
[1, с.47] 

«сукупність економічних відносин, пов’язаних із формуванням попиту 
на рекламний продукт і пропозицією цього продукту між його 
продавцями (рекламні агенції, ЗМІ, організації, що надають паралельні 
послуги) та покупцями (рекламодавцями) з метою організації бажаного 
впливу на кінцевого споживача товарів і послуг» 

Г. А. Рижкова 
[4, с.377] 

«частина економічної системи, що функціонує в єдності з іншими 
ринками і розвивається в рамках загальних законів ринкової економіки, 
забезпечуючи потреби суспільства в послугах» 

 
Таким чином, ринок рекламних послуг передбачає сукупність різного роду 

взаємовідносин між суб’єктами господарювання, сутність яких полягає у 
забезпеченні потреб суспільства через інформування про відповідну продукцію. 
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За даними Всеукраїнської рекламної коаліції, на ринку рекламних послуг 
спостерігається динаміка до зростання, яка проілюстрована у табл.2. 

 
Таблиця 2 – Динаміка розвитку ринку рекламних послуг в Україні  

у 2013-2019 рр., млн.грн. 
№ 
з/р 

Вид реклами 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Прогноз на 
2019 р. 

1. ТВ – реклама, всього        
пряма реклама 4440 3555 3733 4965 6454 7944 10089 
спонсорство  500 375 431 711 960 1315 1438 

2. Преса , всього 2497 1670 1320 1130 1342 1597 1843 
газети 1143 720 545 670 816 963 1101 
журнали 1354 950 775 460 526 634 742 

3. Радіо-реклама, всього 340 290 304 400 480 578 715 
національне радіо 229 205 217 290 348 418 518 
регіональне радіо 49 30 31 39 47 54 65 
спонсорство  62 55 56 71 85 107 133 

4. Зовнішня реклама, всього 1500 1030 952 1240 1595 3330 4307 
реклама на щитах  1250 875 821 1018 1405 2829 3601 
транспортна  125 70 64 77 92 382 553 
indoor реклама 125 85 68 82 98 119 152 

5. Реклама в кінотеатрах 40 30 24 35 40 46 58 
6. Інтернет – реклама  2050 2115 2355 3140 4010 5650 5772 
 Всього, млн.грн. 11367 9065 9119 11621 14881 20460 22221 

Джерело: побудовано автором на основі [2 ] 
 
Отже, динаміка розвитку ринку рекламно – комунікаційних послуг має 

тенденцію до зростання. Так, обсяг телевізійної реклами у 2018 році проти 
показника збільшився у 1,87 разів; обсяг преси, навпаки, скоротився за 
аналізований період 26,2%; радіо-реклама зросла у 2018 році відносно 
аналогічного показника 2013 року на 70%; також позитивну динаміку має 
зовнішня реклама, збільшення якої склало у 2,2 рази; реклама в кінотеатрах та 
Інтернет – реклама за 6 аналізованих років також зросла на 45% та у 2,75 рази, 
відповідно. Загальна місткість ринку збільшилася у 2018 році проти 2013 року в 
1,8 разів. Тобто, рекламний ринок України розвивається досить стрімкими 
темпами, що вказує на високий рівень  попиту ринку рекламних послуг. За 
прогнозом розвитку на 2019 рік очікується це більше зростання обсягу надання 
рекламних послуг.  

Динаміка надання рекламних послуг в Україні за видами реклами 
проілюстрована на рис.1. 



157 
 

 
Рис.1 – Динаміка надання рекламних послуг в Україні за видами реклами у 

2013-2019 рр. 
 
Таким чином, найбільшу питому вагу у структурі надання рекламних послуг  

у 2018 році займають телевізійна рекламна (45,2%), Інтернет – реклама (27,6%) 
та зовнішня реклама (16,3%). 

Якщо основні види реклами вже є традиційними та поширеними для 
застосування, то Інтернет – реклама є відносно новим та перспективним видом 
реклами. За даними Всеукраїнської рекламної коаліції, динаміка digital (Internet) 
реклами має власні закономірності та розвивається надшвидкими темпами 
(табл.3). 
 

Таблиця 3 – Динаміка digital (Internet) реклами у 2014-2019 рр., млн.грн. 
Вид реклами Роки  Відносна 

зміна, % 
(2018р.до 

2014 р) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.Пошук (платна реклама у 
пошуковичах) 

550 880 1200 1800 6500 9100 Зростання 
у 11,8 р. 

2. Банерна реклама (через 
мережі Google, Yandex, 
соціальні мережі тощо) 

725 680 750 825 951 1189 Зростання 
у 1,3 р. 

3. Цифрове відео (Youtube) 215 325 460 713 1359 2310 Зростання 
у 6,3 р. 

4. Інший діджитал  150 200 320 400 520 676 Зростання 
у 3,4 р. 

Всього, млн.грн. 2115 2355 3140 4345 9540 13536 Зростання 
у 4,5 р. 
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Тобто, спостерігається подальше зростання digital реклами.  
За даними досліджень експертів Української Асоціації зі зв'язків з 

громадськістю (UAPR), обсяг PR ринку у 2018 році включав в себе дані рейтингу 
PR агентств, складеного відповідно до їх декларованих доходів, та комерційний 
і громадський сегмент ринку PR. Відповідно, загальна цифра обсягу ринку PR-
сервісів за 2018 рік включно з комерційним і громадським (некомерційний) 
сегментами, становить 900 млн грн. За прогнозом об’ємів ринку на 2019 рік, 
відбуватиметься  зростання на 10% комерційного сегменту і збереження об’ємів 
некомерційного сектору, отже, обсяг PR ринку у 2019 році становитиме 
953 млн грн. 

Реклама на сьогодні є рушійним фактором ефективного функціонування 
економіки країни, яка здійснює безпосередній вплив на бізнес-процеси суб’єктів 
господарювання, які формують основу бізнесу України. Ринок рекламно – 
комунікаційних послуг має стабільні темпи зростання обсягу надання послуг та 
ємкості ринку. Даний ринок є динамічним та швидко реагує на потреби 
споживача, що робить його оперативним та гнучким. Отже, рекламний ринок 
України має неабиякий потенціал та можливості для зростання, кінцевою метою 
якого є максимальне задоволення потреб суспільства.  
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«Україна 2020» і «Україна 2030» – документи, які визначають напрями та 

пріоритети розвитку України на період до 2020 року і до 2030 року відповідно.  
Для порівняльного аналізу варто спочатку розглянути обидві концепції, 

виокремити ключові моменти і порівняти їх. 
«Україна 2020» – документ, що визначає цілі, пріоритети у розвитку країни 

до 2020 рокую для оцінки виконання даного плану запроваджено 25 показників. 
Основною метою є досягнення європейських стандартів життя. Для початку 
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визначається основні 4 вектори, у яких мають бути найбільші зміни, що 
запустять загальний механізм змін у всіх країні, а саме це:  

– вектор розвитку – вектор, що полягає у проведенні  реформ у економіці, 
принципах економічної діяльності держави, загального ринкового регулювання 

– вектор безпеки – вектор метою якого я забезпечення безпеки для кожного 
громадянина на усій території України, створення армії як механізму захисту від 
зовнішніх зазіхань 

– вектор відповідальності – відповідальність кожного громадянина рівною 
мірою перед законом незважаючи ні на що 

– вектор гордості – швидше йдеться про культурний рівень населення і 
імідж держави завдяки кожній людині [1]. 

Виокремлено 62 реформи, при тому враховано, що під час реалізації даного 
проекту можуть вноситись корективи. Увага приділена найглобальнішим 
українським проблемам і засобам боротьби з ними, а саме вказується на 
обов’язковість викорінення корупції, проблеми в Міністерстві юстиції, 
Міністерстві Внутрішніх Справ України, питання децентралізації, економіки, 
антимонопольної діяльності, охорони здоров’я.  

Шляхом вирішення проблем є системні дії, а саме зменшення бюрократії, 
створення відкритості і прозорості влади, зменшення надвеликої кількості 
адміністративних кадрів, передання влади з центру на місця, розвиток місцевого 
рівня влади, створення нових повністю незалежних і незацікавлених 
контролюючих чиновників органів влади. 

Та перед розробниками стратегії постає проблема невідповідності цілей до 
законодавства. Відповідно це взято до уваги і реалізація поділена на 2 етапи: 

1 – оновлення законодавства України;  
2 – впровадження визначених змін.  
Так самим важливим аспектом, що виходить з реалізації всіх інших пунктів 

створення сприятливого економічного клімату для отримання іноземних 
інвестицій, які позитивну вплинуть на розвиток економіки України.  

Якщо говорити про стратегію «Україна 2030», то вона має трохи іншу 
структуру, а саме включає 7 стратегічних цілей. Крім того представлено і 3 
підпункти реалізації стратегії,  що поділені у хронологічному порядку на 2017-
2020 рр., 2021-2025 рр., 2026-2030 рр. 

Визначальним у Стратегії є інноваційне спрямування розвитку, яке 
ґрунтується на активному використанні знань і наукових досягнень, 
стимулюванні інноваційної діяльності, створенні сприятливого інвестиційного 
клімату, оновленні виробничих фондів, формуванні високотехнологічних видів 
діяльності та галузей економіки, підвищенні енергоефективності виробництва, 
стимулюванні збалансованого економічного зростання, основаному на залученні 
інвестицій у використання відновлюваних джерел енергії, в екологічно безпечне 
виробництво та «зелені» технології. Економічне зростання пов’язане не з 
експлуатацією природних ресурсів, а з широким застосуванням моделей 
«зеленої» економіки. Накопичені в минулому відходи поступово будуть 
перероблятися та утилізуватися, що приведе до зменшення масштабів та 
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ліквідації значної кількісті полігонів. В експорті відбудеться перехід від 
сировини та продуктів її первинної переробки до переважання продуктів з 
високим ступенем доданої вартості. 

Метою Стратегії є забезпечення високого рівня та якості життя населення 
України, створення сприятливих умов для діяльності нинішнього та майбутніх 
поколінь та припинення деградації природних екосистем шляхом впровадження 
нової моделі економічного зростання, що базується на засадах сталого розвитку. 
Досягнення цієї мети відповідає світоглядним цінностям і культурним традиціям 
українського народу та міжнародним зобов’язанням України. 

Основні вектори розвитку залишились незмінними. Детально описаний 
план кожної з галузей господарства країни, встановлені чіткі задачі і терміни їх 
виконання у часовому проміжку.  

Пропонований проект Стратегії розглядається як рамковий документ, який 
визначатиме стратегічні напрями довгострокового розвитку України. 
Принциповим аспектом її розробки було врахування адаптованих для України 
ЦСР до 2030 року та врахування основних положень Оновленої Стратегії сталого 
розвитку ЄС. Розроблена Стратегія сталого розвитку України до 2030 року і 
Національний план дій до 2020, при умові затвердження їх на державному рівні, 
в подальшому можуть стати дійовим інструментом для впровадження засад 
збалансованого розвитку у регіонах і поселеннях України шляхом врахування 
основних положень в стратегіях їх розвитку. Особливо це важливо для 
опрацювання напрямів розвитку новостворюваних об’єднаних територіальних 
громад. 

Для обговорення проекту Стратегії і Національного плану дій було залучено 
широке коло експертів, управлінців, представників громадянського суспільства. 
Інтерактивне обговорення тексту Стратегії відбулось під час трьох регіональних 
консультацій (Одеса, Івано-Франківськ, Харків) та на національній конференції 
в Києві [2]. 

Отже, ознайомившись з обома документами планування можна помітити, 
що стратегія 2030 є логічним продовженням стратегії 2020 з урахуванням 
досягнутих результатів стратегії 2020. Як доказ цього бачимо ті ж 4 основні 
вектори. Враховані помилки і недопрацювання концепції 2020. На нашу думку, 
стратегія 2020 не є недосяжною, але вона будувалась «в ідеальних умовах», 
однак, проблеми почались вже на перших етапах, починаючи зі змін у 
законодавстві. І перші результати реформ українці відчули лише через декілька 
років після їх втілення. При цьому, фактичні показники значно нижчі від 
показників, запланованих у стратегії 2020. Стратегія 2030 враховує дані 
проблеми, тому навіть розроблені підпункти, для більшого контролю за 
виконанням цілі, поставлені більш наближено до існуючих соціально-
економічних умов. Прямо вказана проблема щодо мінімального використання 
потенціалу країни у всіх сферах. Але і у стратегії 2030 є певні майже утопічні 
плани, наприклад:   

«До 2030 року забезпечити повну і продуктивну зайнятість та гідні умови 
праці для всіх жінок і чоловіків, зокрема молодих людей та інвалідів, і рівну 
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оплату за працю рівної цінності відповідно до показників продуктивності праці» 
[2]. Світ змінюється дійсно досить динамічно, але, на нашу думку, цей пункт 
занадто складний до виконання. 

Тож обидві стратегії визначають вектор руху країни і одна є логічним 
продовженням іншої. Метою їх є повна реалізація усього потенціалу української 
держави для створення високої якості життя населення, сильних позицій поміж 
світового співтовариства. Кожна з них має свої певні недоліки і переваги, але 
кожна з них – проект, що розроблявся значний період часу і враховує інтереси 
українського народу. Зазначимо, що у реалізації першого проекту помітні певні 
успіхи, але все ж їх недостатньо, а тому слід докласти більше зусиль для 
реалізації головних цілей розроблених стратегій. 
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Запорукою економічного розвитку, активних процесів інтеграції і 

глобалізації української економіки в сучасних умовах повинен стати паритет 
інтересів бізнесу, держави та суспільства. Для цього в діяльність бізнесу варто 
впроваджувати та розвивати механізми соціальної відповідальності.  

У сучасній науковій літературі існує кілька підходів щодо розуміння 
соціальної відповідальності. Так, Світова рада компаній зі сталого розвитку, під 
соціальною відповідальністю розуміє «довгострокове зобов’язання компаній 
щодо етичного ведення бізнесу та сприяння сталому економічному розвитку 
підприємства, громадян і суспільства загалом» [5]. Європейський Альянс 
соціальної відповідальності розглядає явище, як концепцію залучення 
соціальних і екологічних напрямів у діяльність бізнесу на засадах добровільності 
та взаємодії між різними заінтересованими сторонами (групами впливу) [4]. 

З року в рік питання соціальної відповідальності в українських реаліях 
набувають актуальності, в першу чергу це пов’язано з глобалізацією 
економічного простору, інтелектуалізацією праці й виробництва, зростанням 
загрози техногенних та екологічних катастроф, соціалізацією трудових відносин 
тощо. Сутність соціальної відповідальності відображається через форми її 
прояву. На думку О. Грішнової соціальна відповідальність бізнесу проявляється 
у наступних формах:  

 відповідальний виробник – виробництво якісної продукції/послуг, 
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надання правдивої інформації щодо продукту, не завищені ціна, виробництво 
згідно з нормами екологічного права, впровадження нових технологій для 
мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище; 

 відповідальний роботодавець – строге дотримання норм трудового права, 
надання своїм працівникам додаткових соціальних благ, турбота про умови 
праці;  

 відповідальний учасник соціальних відносин – діяльність направляється 
на підтримку добробуту суспільства де функціонує компанія, проявляється в 
доброчинності щодо соціально вразливих верст населення, підтримка освіти, 
науки і культури,  сприянні розвитку свого регіону;  

 відповідальний учасник економічних і політичних відносин з державою – 
ведення діяльності виключно з нормами чинного законодавства, вчасно 
сплачуються податки, внески соціального страхування, впровадження принципу 
прозорості щодо державних фінансів, уникає корупції;  

 відповідальний діловий партнер – формування своїх відносин з діловими 
партнерами на принципах засадах фінансової відповідальності, дотримання 
договорів, фінансова звітність є прозорою [3].  

Соціальна відповідальність може мати різні ступені розвитку. Базовий 
ступень соціальної відповідальності повинні дотримуватися всі підприємства, 
головна умова - дотримання національного законодавства. Другому рівню 
притаманна турбота підприємств про своїх працівників, споживачів 
товарів/послуг, територіальну громаду й довкілля в більшому обсязі ніж 
встановлено нормами законів. На третьому рівні підприємства використовують 
виключно такі способи отримання прибутку, які не можуть завдати шкоди 
суспільству, навколишньому середовищу, метою стає покращення результатом 
діяльності підприємства життя суспільства.  

Головне значення впровадження соціальної відповідальності всіх суб’єктів 
держави обумовлене тим, що вона: 

 підвищує ефективність суспільства, сприяючи координації дій;  
 створює сприятливе середовище для економічного зростання, 

підприємницької діяльності, соціального розвитку;  
 зменшує ризики (соціальні, економічні, інвестиційні);  
 створює умови для сталого розвитку і передумови для успішного 

запобігання економічним кризам [2]. 
Натомість головними перешкодами для впровадження політики соціальної 

відповідальності представники компаній вважають брак коштів, нестабільну 
політичну ситуацію в країні, недосконалість нормативно - правової бази, яка б 
сприяла цій діяльності та податковий тиск. Впровадження та функціонування 
соціальної відповідальності дає можливість створити сприятливі умови для 
подальшого розвитку бізнесу (рис. 1). 
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Рис.1 – Переваги від впровадження соціальної відповідальності 
 
Умови формування й розвитку системи соціальної відповідальності в 

Україні суттєво відрізняються від інших країн наступними особливостями: 
1. процесом подолання Україною соціально-економічної кризи, яка 

вразила, як економіку так і соціально-політичні інститути;  
2. нестабільна політична ситуація в країні; 
3. високий рівень корупції, переважання корпоративних інтересів і 

настроїв, зрощення підприємництва з апаратними структурами;  
4. різноспрямованість особистих інтересів керівників і чиновників та 

соціально-економічної ефективності діяльності підприємств;  
5. недосконалість нормативно -правової бази, яка б сприяла діяльності; 
6. поширеність «тіньової» економіки в Україні, на «тіньових» 

підприємствах, як правило,  не дотримуються норми трудового законодавства, 
зокрема про охорону праці та соціальні гарантії, не сплачуються податки, не 
реєструються трудові угоди і т. ін. 

Важливим моментом залишається й те, що соціальна відповідальність в 
Україні розвивається вже понад 15 років, рівень розуміння її сутності, принципів 
в українському бізнесі вкрай низький. Поширеними є стереотипи щодо великих 
фінансових ресурсів, які потрібні для здійснення соціально-відповідально 
орієнтовних програм і заходів. Ті підприємства, які почали впроваджувати 
політику соціальної відповідальності роблять це поки що не системно та мають 
ситуаційний характер. Соціальна спрямованість бізнесу буде більш ефективною, 
якщо соціальна відповідальність бізнесу буде включена у стратегію управління 
підприємствами. 

Основними напрямами розвитку соціально відповідальної діяльності на всіх 
рівнях має стати саме подолання перелічених вище перешкод і проблем шляхом: 

1. створення сприятливого економічного клімату, методами боротьби з 
корупцією, що призведе до оздоровлення національної економіки, її детінізації і 
поступового відродження; 

Соціально відповідальне управління

Макрорівень

Підвищення інтересу фінансових 
агентів (інвесторів, донорів, 

кредиторів).

Збільшення обсягів продажу і 
частки ринку

Зміцнення довіри з боку 
закордонних партнерів по бізнесу

Мікрорівень

Підвищення фінансової стійкості

Підвищення ефективності  
маркетингу 

Підвищення мотивації і 
продуктивності праці персоналу
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2. продовження формування політики і культури соціальної 
відповідальності, активна робота й підвищення ефективності держави у 
організації соціально відповідальної діяльності; 

3. активізації соціальної свідомості й ролі працівників як учасників 
соціального діалогу; 

4. створення механізму, який пов’язував би можливості державних і 
місцевих преференцій (бюджетних кредитів, податкових пільг, державних 
замовлень) з рівнем соціальної відповідальності бізнесу й ефективності 
соціально-трудових відносин на конкретному підприємстві тощо [1]. 

Отже, соціальну відповідальність слід розглядати як добровільний внесок 
бізнесу в розвиток суспільства в економічній, соціальній та екологічної сферах, 
пов'язаний безпосередньо з основною діяльністю компанії. Впровадження такої 
політики буде сприяти не лише покрашенню іміджу, відношенню суспільства до 
підприємства, а й буде забезпечувати конкурентні переваги в довгостроковій 
перспективі, сприяти соціально-економічному розвитку підприємства та 
суспільства.  
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РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
Севрюков В.В. 

Науковий керівник - к.е.н., доцент Фоміна О.О. 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»,  

м.Покровськ, Україна 
 
В сучасних умовах однією з актуальних проблем є потреба відкриття ринку 

землі в Україні та визначення перспектив його розвитку. У спадок від СРСР наша 
країна отримала мораторій на землю, але в сучасних ринкових умовах мораторій 
тільки стримує розвиток Українського агросектору. Мораторій на землю 
суперечить статті 14 Конституції України, де визначено, що «земля є основним 
національним багатством...», гарантується право власності на землю, яке 
«набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою 
виключно відповідно до закону» [1]. Відповідно – земля є об’єктом права 
власності українського народу. Разом з тим під дію мораторію попадають 
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сільськогосподрські землі і тут виникає питання щодо можливості реалізації 
свого права власності на землю селянами з метою максимізації власної вигоди і 
подальшого розвитку людини-господаря, людини-власника.  

Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення 
продовжено Верховною радою до січня 2020 року. Заборона на продаж земель 
сільськогосподарського призначення була запроваджена в Україні ще у 2001 
році. З 2002 року мораторій почав діяти як тимчасовий захід з метою 
забезпечення нормативного врегулювання земельних відносин та створення 
інфраструктури ринку землі, після чого парламент неодноразово його 
продовжував. Щодо світової тенденції то, у світі є лише декілька країн в яких 
зберігся такий мораторій – це Південна Корея, Куба, Венесуела, Таджикистан, 
Конго і Україна. Мораторій на землю монополізує ринок землі та концентрує 
право власності на землю в руках держави і обмежує право користування землею 
громадян. Щодо ринку сільськогосподарських земель, то він представляє собою 
організаційно-економічне і правове середовище, яке має на меті забезпечувати 
громадянам, юридичним особам та державі здійснення цивільно-правових угод 
з приводу переходу права власності на земельну ділянку або права користування 
нею в установленому законодавством порядку для отримання зиску її 
власниками [2, с.28].  

Якщо звернутися до європейського досвіду існування ринку землі, то 
випливає наступне. Естонія дозволяє іноземцям купувати землю, але за умови 
використання земельного банку виключно у сільськогосподарських цілях. У 
Болгарії ж придбати сільськогосподарські землі можуть виключно громадяни 
Болгарії та Європейського Союзу, а також юридичні та фізичні особи, які 
протягом 5 років перебувають на території країни, або компанії, з якими держава 
уклала міжнародні договори. Ірландія дозволяє будь-кому придбавати землі 
сільськогосподарського призначення, проте за умови, що юридична особа-
нерезидент отримає окремий дозвіл земельної комісії. Таких прикладів чимало, 
але Україна має обрати власний шлях, пам’ятаючи, що рівень громадської 
свідомості у країнах ЄС на сьогодні значно вищий. Оцінюючи всі «за» і «проти» 
стосовно формування та розвитку ринку землі і беручи до уваги досвід 
вирішення цього питання в інших країнах світу можна зробити висновок про 
доцільність впровадження такого ринку в Україні [3, с.286]. 

Разом з тим існують певні негативні насліки відміни мораторію на землю, 
що випливають з низького рівня громадянської свідомості українців, це 
корумпізація соціально-економічинх відносин при формуванні ринку землі, їх 
криміналізація, помилки у державному земельному кадастрі, продаж земель 
сільськогосподарського призначення нерезидентам.  

Щодо корумпованості відносин при формуванні та розвитку ринку землі в 
Україні, то механізм купівлі-продажу землі має бути відкритий та прозорий 
настільки, щоб виключити цю складову. Однією з можливостей зменшити ризик 
корупції в цій сфері є запровадження системи електронних торгів. Разом з тим 
виникає необхідність підвищення комп’ютерної грамотності та обізнаності 
суб’єктів господарювання у цій сфері. Також чіткість і послідовність 
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нармативно-правової бази, нерозгалуженсть підзаконних актів, що регулюють 
ринок землі, зрозумлість законів пересічним громадянам та їх виконання 
посадовцями сприятиме підвищенню рівня довіри до влади та виступатиме 
потужною основою ринку землі. 

Щодо помилок у державному земельному кадастрі. Помилки можуть бути у 
кадастрі будь-якої країни, але питання полягає у тому, наскільки швидко їх 
можна усунути. В Україні механізм виправлення помилок дуже повільний. 
Кадастр – це своєрідна гарантія прав землевласників, проте багато характеристик 
полів у ньому не відображаються, що є суттєвим недоліком. 

Щодо продажу земель сільськогосподарського призначення нерезидентам. 
Це питання – одне з найбільш дискусійних. У такий складний для України час 
дозволити іноземним громадянам придбавати ще й найбільший скарб народу 
виглядає двояко – чи надасть це можливість більш ефективного використання 
земельних ресурсів та чи не створить це загрозу національним інтересам. 
Відповідь на ці питання витікає у подільші дослідження проблем формування та 
розвитку ринку землі в Україні. Проте слід зазначити, що вірогідність відкриття 
ринку землі на сьогодні досить висока. У квітні 2018 року Міжнародний 
валютний фонд звернув увагу України на необхідність прискорення 
реформування певних галузей економіки, а також реформування 
сільськогосподарського сектору та відкриття прозорого ринку земель [4]. 
Погоджуючись з Міжнародним валютним фондом, варто відмітити, що 
створення прозорого та відкритого ринку земель є необхідною умовою побудови 
сучасної ринкової економіки в Україні. Але в тих умовах, що зараз знаходиться 
наша держава, це досить важко. Відчуваючи тиск зі Сходу, маючи окуповані 
території, важливо зберегти національне багатство держави. Тому рішення про 
відкриття ринку земель має бути, у першу чергу, виваженим та чітким, механізм 
– продуманим та дієвим. Уряд та парламент мають усвідомлювати власну 
готовність до швидкого реагування на наслідки відкриття ринку земель. 

Список використаних джерел 
1. Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 
2. Федоров М.М. Організаційно-економічні передумови формування ринку земель 

сільськогосподарського призначення.// Економіка АПК. – 2003.- №1.-С.25-31. 
3. Черевко Г.В. Раціональне землекористування в умовах реформування АПК.// Сучасні 

проблеми економіки сільського господарства та АПК: Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. в 
двох частинах (Суми, 13-16 травня 2003 р.)/ Сумський НАУ. – Суми: СНАУ, 2003.- Ч.2.- С.282-
287. 

4. Шпичак О. Ціна «земельного питання» // Олександр Шпичак. ZN.ua. 31 березня 2018 
року. URL: http://dt.ua/finances/cina-zemelnogo-pitannya-273736_.html 

 
 



167 
 

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ 
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Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 

м.Харків, Україна 
 

Однією з головних складових національної та економічної безпеки держави 
є її продовольча безпека. 

Проблема забезпечення продовольчої безпеки держав світу стала дуже 
актуальною у зв’язку з постійним збільшенням чисельності світового населення, 
несприятливою зміною клімату, що, у свою чергу, сприяло значному 
загостренню ситуації щодо сталого забезпечення усього людства 
продовольством. 

 Поряд з іншими проблемами економічного розвитку в сучасних умовах 
проблема продовольчої безпеки стає все більш гострішою та займає все більш 
вагоме значення в структурі економічної безпеки.  

Сюди можна віднести продовольчу забезпеченість країн і регіонів, 
продовольчу незалежність, безпеку продовольства для життя та здоров’я 
населення, так як продукти життєдіяльності є важливим ресурсом країни.  

Вирішення проблем продовольчої безпеки та її забезпечення має важливе 
значення та може розглядатися на регіональному та державному рівнях. 

Інтеграція України у світове та європейське співтовариство актуалізує 
вказану проблему, оскільки лише за умови гарантування забезпечення населення 
продовольством за будь-яких умов держава може проводити незалежну 
політику[1, c. 7]. 

Проте, суспільству потрібне забезпечення корисним, безпечним для 
здоров’я і досить дешевим продовольством, а питання їх якості в останні роки 
набуває особливої актуальності. В цьому контексті дуже важливим є оцінка 
стану розвитку продовольчої безпеки в країні із визначенням основних проблем, 
які виникають в процесі її забезпечення на макро - і мезорівні.  

Зважаючи на важкий стан економіки України, питання продовольчої 
безпеки залишається відкритим і потребує розробки підходів до його 
термінового вирішення.  

Продовольча безпека – соціально-економічний та екологічний стан в 
державі при якому всі її громадяни стабільно та гарантовано забезпечені 
продовольством в необхідній кількості, асортименті та відповідної якості. 
Зважаючи на це, завдання забезпечення такого стану повинно бути покладене на 
державу через її основні органи.  

Очевидно, що це, у свою чергу, потребує чіткого регулювання даного 
питання на державному рівні. Сьогодні одним із основних завдань Міністерства 
аграрної політики та продовольства України є: реалізація державної аграрної 
політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та забезпечення 
продовольчої безпеки держави. 
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Діагноз проблеми продовольчого забезпечення в Україні свідчить про те, 
що попит на продовольство в країні є недостатнім, а це в свою чергу 
перешкоджає нарощуванню виробництва продовольства комерційним сільським 
господарством та агроіндустрією. 

 Причини такого недостатнього попиту – надмірна концентрація доходів, 
низька заробітна плата, високий рівень безробіття і низькі темпи зростання, 
особливо в потенційно трудомістких галузях – носять аж ніяк не кон'юнктурний 
характер.  

Навпаки, вони притаманні нинішній структурі зростання і тому невіддільні 
від панівної економічної моделі. Таким чином, сформувався справжнє порочне 
коло, яке в кінцевому підсумку і є головною причиною недостатнього 
продовольчого забезпечення в країні: безробіття, падіння купівельної 
спроможності, скорочення пропозиції продовольства, наростання безробіття, ще 
більше падіння купівельної спроможності, подальше скорочення пропозиції 
продовольства . 

Потреба забезпечення населення України продукцією тваринницького 
походження є нагальною. Збіднений тваринницькою продукцією раціон є досить 
неповноцінний для людини і істотно впливає на баланс білка. Низький рівень 
споживання продукції тваринного походження викликає  потребу заміни молока 
і м’яса калоріями інших продуктів, зокрема рослинного походження. Протягом 
аналізованого періоду основну частину калорій українці споживали із 
продукцією рослинного походження [5, c. 60]. 

У 2017 році, як і у три попередні, відбулося скорочення середньодобової 
поживності раціону українця. За даними статистики, у минулому році в 
середньому українці споживали 2707 ккал на добу, або на 35 ккал менше, ніж 
роком раніше (рис.1). При цьому калорійність раціону все ще на 8% перевищує 
гранично допустимий рівень для цього індикатора – 2500 ккал. 

 
Рис. 1 – Динаміка середньодобової калорійності раціону українців, в ккал. 

Джерело: Державна служба статистики України[3] 
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Слід зазначити, що 29% середньодобового раціону забезпечувалося за 
рахунок споживання продукції тваринництва. 

Порівняно із країнами ЄС, середньодобова калорійність раціону в Україні є 
досить низькою. Так, у середньому по ЄС-28 калорійність становить 3400 ккал, 
що на чверть більше, ніж в Україні. При цьому частка в раціоні продуктів 
тваринного походження в ЄС знаходиться на такому ж рівні як в Україні, тобто 
складає 29%[4]. 

Це все легко можна обґрунтувати тим, що в Україні, у населення дуже низькі 
доходи та їм не вистачає коштів на тваринницьку продукцію, бо вона набагато 
дорожча за рослинницьку. А також зараз дуже багато неякісної їжі. Зараз деякі 
виробники виготовляють нібито продукцію з використанням м’яса, а на справді 
його там не має. І чим, насправді, ми харчуємось, ніхто не знає. 

Цими проблемами повинна турбуватися держава. Необхідність 
забезпечення продовольчої безпеки України вимагає підтримання відповідного 
рівня продовольчого самозабезпечення, що передбачає використання державної 
підтримки вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції, яка 
допоможе знизити ціни на продукцію, та вживання заходів контролю імпортної 
продукції з метою захисту власних виробників від іноземної конкуренції. А 
також держава повинна контролювати якість продуктів харчування і повинна 
робити це дуже ретельно, для того, щоб забезпечити країну здоровою та 
витривалою робочою силою.   

Задоволення потреб у продовольстві повинно здійснюватися відносно 
кожної конкретної людини у місцях її проживання. Причому основний тягар у 
формуванні продовольчої безпеки покладається саме на суб’єкти держави, які 
несуть безпосередньо відповідальність перед населенням за його достатнє 
забезпечення якісним продовольством. 

Можна зробити такий висновок, що необхідного рівня продовольчої 
безпеки ще не досягнуто. Має місце незбалансованість харчування населення 
країни. Структура споживання продуктів харчування істотно відрізняється від 
науково-обґрунтованої. Забезпечення продовольчої безпеки країни потребує 
створення ефективного механізму інтеграції всіх сфер агропромислового 
комплексу (сільського господарства, харчової промисловості, торгівлі); 
вдосконалення ринкової інфраструктури; ефективної системи державної 
підтримки та регулювання аграрного ринку; підвищення технічної оснащеності 
підприємств; стимулювання впровадження сучасних інноваційних технологій 
виробництва; усунення цінових диспропорцій між сферами агропромислового 
комплексу; нарощування експортного потенціалу та покращення якості життя 
населення[2, c. 39]. 
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Зважаючи на відсутність в Україні офіційного визнання старопромислових 

регіонів в якості об’єктів державної регіональної політики при одночасно 
постійно зростаючій потребі у цьому для цілей здійснення ефективної 
регіональної політики на засадах забезпечення диференційованого підходу до 
вирішення специфічних регіональних проблем, серед вітчизняних дослідників 
відсутня одностайна думка щодо складу цієї групи регіонів. Розмірковуючи над 
переліком областей, що можливо в Україні віднести до складу 
старопромислових, науковці обґрунтовують власні пропозиції наступним чином. 

Більшість дослідників наголошують на тому, що визначальною ознакою 
старопромислових регіонів є сконцентрованість на їх територіях галузей важкої 
промисловості. Так, Г. Підгрушний відносить до складу старопромислових 
Донецьку, Дніпропетровську, Луганську та Запорізьку області – «регіони, що 
характеризуються високою (понад 80 %) часткою галузей важкої індустрії» [5, 
с.23]. Так само на цій підставі науковий колектив під керівництвом Л. Руденко, 
не зосереджуючись на конкретних областях, вважає під старопромисловими 
регіонами «традиційні регіони Донбасу та Промислового Придніпров’я» [8]. 
Погоджуючись з Г. Підгрушним щодо характерної ознаки старопромислових 
регіонів, проте не конкретизуючи обсяг концентрації промисловості на цих 
територіях, Т. Голікова дещо змінює склад старопромислових регіонів та 
відносить до цієї категорії Луганську, Донецьку, Дніпропетровську, Полтавську 
та Сумську області - «регіони, які характеризуються значною концентрацією і 
вмістом у власних структурах важкої промисловості, підприємств воєнно-
промислового комплексу, що вимагає значного обсягу експорту і імпорту 
сировини, матеріалів, комплектуючих виробів і особливо науково-технічної 
продукції» [9, с. 579]. Обґрунтовуючи такий перелік старопромислових регіонів, 
Т. Голікова підкреслює, що для територій цього типу є властивим їх «розвиток 
на «стику» технологічних укладів, у період першої промислової революції» [9, 
с. 581]. 

На тому, що старопромислові регіони ідентифікуються за ознаками 
застарілості і низького технологічного рівня зосередженої там промисловості, 
зародження та інтенсивний розвиток яких відбувся «в епоху першої промислової 
революції, протягом відповідних І та ІІ циклів Кондрат’єва, на основі 
пріоритетних та доповнюючих виробництв саме цього періоду», наголошує 
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І. Гукалова. На підставі визначених критеріїв перелік старопромислових регіонів 
України розширюється науковцем від «традиційних регіонів Донбасу та 
Промислового Придніпров’я до промислових територій Прикарпаття, окремих 
промислових міст Заходу, Центру та Північного Сходу України» [10, с. 15]. 

Таку думку підтверджує О. Веселовська, яка під старопромисловими 
регіонами розуміє територію з високою концентрацією промислового 
виробництва з порівняно високими показниками розвитку, але одночасно - з 
високим рівнем зносу основних фондів і забруднення навколишнього 
середовища і низьким ступенем використання новітніх технологій [3]. Також 
дослідниця підкреслює, що до старопромислових регіонів відносяться райони з 
домінуванням вугільної промисловості. На її думку в Україні до таких регіонів 
можна віднести Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку та Луганську області 
[2, с. 9-11] 

Розвиваючи вищезазначені твердження, О. Гавриленко при визначенні 
переліку старопромислових регіонів України звертає увагу, що це регіони 
концентрації промислових підприємств, для яких характерний високий ступінь 
зношеності основних фондів, низький рівень використання новітніх технологій і 
значне забруднення навколишнього середовища при одночасному їх лідерстві за 
темпами росту ВРП, інвестицій, зайнятості та заробітної плати. Доповнюючи 
типові риси, науковець зазначає притаманну старопромисловим регіонам 
неефективність використання інвестиційних ресурсів, яка обумовлює 
відтворення ірраціональної структури виробництва з випереджаючим розвитком 
добувних галузей. За такими критеріями до старопромислових регіонів України 
дослідником віднесено Донецьку, Луганську, Запорізьку, Луганську та 
Харківську області [10, с. 147, 149] 

На те, що старопромислові райони мають лише їм притаманні чітко 
обмежені часові та просторові межі, «повну антропогенізацію всіх 
геокомпонентів і ландшафтних комплексів», а також виокремлюючу ознаку - 
«наявність двохярусної (наземної та підземної) структури унікальних 
ландшафтних комплексів», вказує Г. Денисик. Проте до питання визначення 
старопромислових регіонів України підходить неточно та узагальнено, 
звужуючи їх територію до районів, що обмежуються Донецьким вугільним 
басейном (Донбасом) [10, с. 13], на території якого розташовані сучасні 
Ростовська область Російської Федерації, частки Дніпропетровської, Луганської 
та Донецької областей України. 

Низка науковці, не обґрунтовуючи власної думки взагалі, до типово 
старопромислових регіонів України відносять: Дніпропетровську, Донецьку, 
Запорізьку, Луганську області та м. Київ [11, c. 16-17]; Дніпропетровську, 
Донецьку, Запорізьку, Луганську, Полтавську і Харківську області [1, с. 271], а 
також Донецьку, Дніпропетровську, Луганську, Запорізьку області [12, с. 295]. 
Проте найбільш часто до старопромислових регіонів України відносять 
Донецьку та Луганську області, зосереджуючи дослідження на одному з 
численних характеристик або проблемних аспектів розвитку старопромислових 
регіонів: розвитку промисловості [6] та реструктуризації базових галузей 
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регіональної економіки - вугільної [10, с. 59-63], хімічної, металургійної, 
машинобудування [10, с. 63-68] тощо; економічній ефективності регіональної 
економіки [10, с. 45-50] та визначенні чинників регіонального розвитку [10, с. 52-
57]; напрямах вдосконалення територіальної організації [7, с. 122-138] тощо. 

Зосереджуючи увагу на стадіях еволюційного розвитку, колектив науковців 
під керівництвом К. Мезенцева вважає, що всі регіони України знаходиться на 
стадії індустріального розвитку, проте має значні регіональні відмінності за 
можливостями становлення постіндустріальної економіки. Виходячи з цього, ті 
регіони, які у загальній більшості наукових досліджень потрапляють до групи 
старопромислових, науковці відносять до різних груп регіонів в залежності від 
їх можливостей щодо постіндустріальної стадії розвитку [4, с. 21-23]. Такі 
міркування, що базуються на розрахунку комплексного показника стадії 
еволюційного розвитку, є вкрай важливими для більш глибинного розуміння 
категорії «старопромисловий регіон» та обґрунтування приналежності до цієї 
групи регіонів України, за ознаками значно більшими, ніж проста наявність або 
надмірна регіональна концентрація підприємств важкої індустрії. 

Виникнення старопромислових регіонів обумовлено змінами технологічних 
укладів економіки та інноваційною трансформацію суспільства; втратою 
значення чинників індустріального розвитку та зміною ключових ресурсів 
регіонального розвитку з індустріальних (природні ресурси, основні фонди, 
капітал) на постіндустріальні (знання, інформація, технології). Серед 
характерних ознак старопромислових регіонів слід визнати наступні: значна 
концентрація трудомістких галузей промисловості; домінуванням в економічній 
структурі технологічного укладу, сформованого навколо галузей першої стадії 
індустріалізації - добувної та важкої промисловості; агломерація 
староіндустріальних галузей (важкої та гірничодобувної промисловості); 
низький рівень переробки ресурсів, реалізація сировинної моделі розвитку 
регіону; експортозалежність; наявність на території регіону значних екологічних 
проблем. 

Старопромисловий регіон – це територія, на якій історично сконцентровано 
індустріальні галузі промисловості першої стадії індустріалізації, які для регіону 
залишаються базовими та в межах сучасних економічних відносин мають 
відносно низький рівень технологічного розвитку. Критеріям старопромислових 
регіонів в Україні відповідають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та 
Луганська області. 
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ВПЛИВ  ІНТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ІННОВАЦІЙНИЙ 
РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ 
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Землянкін А.І., к.е.н. 

Хазанова Н.М.  
Інститут економіки промисловості НАН України,  

м. Київ, Україна 
 
На цей час Україна перебуває у процесі наближення вітчизняної економіки 

до стандартів, норм та правил Європейського Союзу.  
Інтеграція України до Європейського Союзу відкриває нові можливості 

перед українським бізнесом. Але водночас адаптація економіки несе певні 
загрози та вимагає відповідальності, конкурентоспроможності, витривалості до 
кризових, стресових економічних ситуацій в старопромислових регіонах із 
застарілою, низького технологічного рівня промисловістю, де концентрація 
промислового виробництва відбувалась до середини XX століття.  

Ураховуючи питому вагу регіонів у добувній, переробній галузях 
промисловості запропоновано такі класифікаційні групи: 
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 1) понад 7%  – гіпертрофований промисловий розвиток регіону; 
 2) 2-7 % – нормальний індустріально-аграрний розвиток регіонів;  
 3) до 2% – аграрно-індустріальний розвиток регіонів.  
 Типово аграрно-індустріальними в Україні є Волинська, Житомирська, 

Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська і 
Чернівецька області. Всі інші є в тому або іншому ступені промислово-
аграрними та старопромисловими. Переважна більшість дослідників вважають, 
що в Україні до типово старопромислових регіонів належать: Дніпропетровська, 
Донецька, Запорізька, Луганська, Полтавська і Харківська області, загальна 
частка яких у ВВП країни складає понад 30% [1].  

Наявний стан промисловості в старопромислових регіонах 
характеризується високим рівнем зносу основних засобів, зниженням індексу 
промислового виробництва (як в галузевому, так і в регіональному розрізі), 
слабкими темпами модернізаційних процесів, низьким рівнем інноваційності. 
Протягом багатьох років гострими проблемами  залишаються висока 
енергоємність виробництва, структурна разбалансованість промислового 
комплексу. Тут переважають галузі з слабкою інноваційною сприйнятливістю, а 
також небезпечними і шкідливими умовами праці значної більшості працівників, 
які обумовлюються промисловою спеціалізацією регіонів. 

Причиною низького економічного зростання є: вичерпаність природних 
ресурсів; обмежені виробничі потужності; незначна частина інноваційних 
галузей в валовому регіональному продукті. 

Що стосується вирішення існуючих проблем, то старопромислові регіони 
потребують впровадження нових механізмів з адаптації їх до процесу 
модернізації та інноваційної економіки, ураховуючи умови і напрями їх 
розвитку. Вчені вважають, що старопромислові регіони України займають 
лідируючі позиції  серед  інших регіонів, водночас їх розвиток характеризується 
виробництвом промислової продукції низького рівня наукоємності, високим 
зносом основних засобів, достатньо низькою сприйнятливістю до інновацій, 
складним екологічним станом [2].  

Успішний інноваційно-орієнтований розвиток промислового комплексу 
старопромислових регіонів має бути забезпечено завдяки створенню 
адекватного інституційного середовища, яке пропонується розглядати як 
сукупність необхідних умов, правил, норм і санкцій, що визначають характер 
взаємодії між економічними агентами. 

Основні характеристики інституційного середовища, які не дозволяють 
активізувати інноваційні процеси в старопромислових регіонах України, 
наведено на рис. 1. 

Роглянемо кожну із складових стосовно старопромислових регіонів. 
Розрідженість інституційного середовища – недостатня присутність в 

регіонах інституційних складових, а саме, сукупність основоположних 
соціальних, політичних, юридичних та економічних правил, які визначають межі 
людської поведінки [3].  
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Рис. 1. Характеристики інституційного середовища, які не дозволяють 

активізувати інноваційні процеси 
 
Центральною категорією інституційної теорії є термін «інститут», який слід 

розуміти в трактуванні Д. Норта як сукупність правил гри. Тому в конкретному 
регіоні одночасно співіснує безліч інститутів. Вони взаємодіють, доповнюючи та 
обумовлюючи один одного, а іноді й входячи до взаємного противоріччя. 
Сукупність різнорівневих інститутів в цілому створюють інституційне 
середовище регіону. 

Недостатня наявність в регіоні різноманітних інститутів, включаючи фірми 
та  підприємства,  фінансові  й страхові компанії, торговельні палати, агенції з 
підготовки та перепідготовки персоналу, торговельні асоціації й спілки, 
інноваційні центри, навчальні заклади, домашні господарства, органи 
регіональної та міської влади, впливає на рівень взаємозв’язків, контактів між 
господарюючими об’єктами в регіоні. 

Інституційний дефіцит слід розглядати як недостатність економічних, 
політичних й ідеологічних інститутів в регіоні, які визначають умови 
функціонування і розвитку економічних суб’єктів. Згідно рейтингу, за рівнем 
державних інститутів, Україна посідає 110-е місце [4].  

Найважливішими інститутами, що формують інституційне середовище в 
старопромислових регіонах та потребують подальшого розвитку і 
вдосконалення, є такі. 

1. Інститут ринку, який регулює взаємовідносини, що виникають між 
економічними агентами в процесі обміну товарами, послугами, ресурсами.  

2. Потребує вдосконалення інститут організації, який регулює спільну 
діяльність людей, що об’єдналися з метою зниження трансакційних витрат.   

3. Інститут фінансів регулює кредитно-грошові відносини між 
економічними агентами і банківською системою країни.  

4. Інститут оподаткування, який регламентує взаємовідносини між агентами 
і державою, що виникають у  процесі  сплати  податків   і зборів  усіх  видів. 
Проблеми тут пов’язані з нестабільністю законодавства (податкового і митного) 
і валютного курсу.  

Промисловість 

Розрідженість,  нечисленність інституційного середовища 

Інституційний дефіцит 

Інституційна нерозвиненість 

Дефіцит довіри 

Неефективність засад державного регулювання 
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5. Інститут права власності, який регулює взаємовідносини, що виникають 
між агентами в процесі обміну благами и правомочностями. Наявність тіньових 
інститутів підвищує роль інституту права, який регулює правові 
взаємовідносини виробничих,  організаційних і регіональних структур, що 
виникають в процесі здійснення ними виробничої діяльності.  

6. Інститут зовнішньоекономічних відносин, який регулює процеси 
взаємодії економічних агентів старопромислових регіонів з світовою 
економічною системою.  

7.  Соціальний інститут – це форма організації спільної діяльності людей як 
організаційної структури або системи правил нормативно врегульованого 
порядку, у межах яких здійснюється розподіл соціальних ролей і статусів людей, 
охоплених діяльністю даного інституту.  

Інституційна нерозвиненість впливає на господарську активність 
підприємств і організацій. З  цією метою  в регіонах розробляються Стратегії 
розвитку.  

Дефіцит довіри має місце тому, що інститути є неоднорідними. Їх можна 
розподілити на дві великі групи – неформальні і формальні. Неформальні 
інститути виникають завдяки інформації, яка передається за допомогою 
соціальних механізмів. Вони не врегульовані формальними законами. 
Неформальні інститути пронизують усю сучасну економіку регіонів. Виникаючи 
як засіб координації виробничої діяльності, неформальні обмеження є 
продовженням, розвитком і модіфікацією формальних правил; соціально 
санкціонованими нормами поведінки; внутрішніми, обов’язковими щодо 
виконання стандартами поведінки. 

Неефективність засад державного регулювання. 
Необхідність дослідження ролі держави в створенні інституційного 

середовища в старопромислових регіонах щодо функціонування бізнесу 
визначається зростаючою значимістю становлення якісно нових інституційних 
систем, технологій  та інструментів.  

У старопромислових регіонах має бути підвищена ефективність державного 
регулювання на підставі: 

- реального, а не тільки імітаційного покращення бізнес-клімату; 
- активної державної промислової політики і кластерної стратегії, яка 

спрямована на стимулювання розвитку високих технологій і зростання 
глобальної конкурентоспроможності України. 

Ядром реформ має бути активна державна промислова політика, яка 
спирається на власну національну валюту, експортні доходи і захист ринку від 
глобальних інвесторів та іноземних потоків капіталу. 

 Таким чином: 
1. Встановлено, що в старопромислових регіонах знаходиться застаріла, 

невисокого технологічного рівня промисловість, де концентрація промислового 
виробництва відбувалася до середини XX століття.  

2. Правомірним є ствердження, що стратегічним вектором економічного 
розвитку старопромислових регіонів має бути перехід  до  іноваційної економіки, 



177 
 

в якій   вирішальну роль відіграють високотехнологічні галузі промисловості. 
3. У процесі дослідження встановлено, що старопромислові регіони 

потребують впровадження нових механізмів з адаптації їх до процесу 
модернізації та інноваційної економіки, ураховуючи умови та напрями їх 
розвитку. 

4. Успішний інноваційно-орієнтований розвиток промислового комплексу 
старопромислових регіонів має бути забезпечено завдяки створенню 
адекватного інституційного середовища. 

5. В старопромислових регіонах має бути створено  інституційне 
середовище, яке сприятиме активізації інноваційних процесів. 

6. Вважається необхідним формування інституційного середовища 
старопромислових регіонів, яке сприятиме створенню фінансового, 
інфраструктурного забезпечення інноваційних процесів у  старопромислових  
регіонах, і на підставі цього забезпечить перехід промисловості  від рівня до 
рівня, переводячи економіку регіонів із «сировинної» до високотехнологічної, 
яка здатна створити продукт з високою доданою вартістю. 
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Україна – це країна з потужним агропромисловим потенціалом та 

величезними перспективами розвитку сільського господарства. Вона володіє 
сприятливими кліматичними умовами і якісними земельними ресурсами, 
наявність яких свідчить про можливість ефективного розвитку 
сільськогосподарського виробництва. 

Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю української економіки, 
яка забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність нашої 
держави, дає значній частині сільського населення робочі місця. За рахунок 
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агропродовольчої продукції забезпечується понад 30% всього експорту держави. 
Проте, в умовах мінливого зовнішнього середовища, інтеграції до світового 

економічного простору, посилення процесів глобалізації розвиток аграрного 
сектора економіки є надзвичайно важливим і перед галуззю постають нові 
проблеми, від оперативності і ефективності вирішення яких залежать подальші 
перспективи її розвитку. 

Проблема охорони і підвищення родючості сільськогосподарських земель в 
умовах зростання інтенсифікації виробництва і викликів глобалізації 
економічних процесів повинна стати першочерговою для управління 
земельними ресурсами і земельними відносинами. 

Значну роль повинна відігравати інноваційна діяльність. Пріоритетним 
напрямом інноваційної діяльності в аграрному секторі є впровадження найбільш 
перспективних агротехнологій і на цій основі підвищення продуктивності 
виробництва з метою зниження витрат на одиницю продукції та зміцнення її 
конкурентоспроможності на внутрішньому і світовому ринках. 

Серед напрямків інноваційного розвитку аграрного сектора слід визначити 
такі: 

 створення та впровадження у виробництво високопродуктивних сортів і 
гібридів сільськогосподарських культур, нових порід тварин і птиці; 

 стимулювання агроекологічної діяльності, зокрема розвитку 
альтернативного органічного агровиробництва; 

 формування високоосвічених професійних кадрів [1, с. 40]. 
Необхідність державної підтримки сільського господарства обумовлена 

низкою обставин, серед яких наявна залежність цієї галузі від погодних умов, що 
в значній мірі впливають на величину і якість урожаю, а, отже, і результативність 
усього аграрного виробництва, але й уповільнений в порівнянні з іншими 
галузями економіки оборот грошей. Як правило, у сільському господарстві 
виробничий цикл триває не менше року, у той час як у торгівлі й у банківському 
середовищі – лічені дні. Усе це диктує нагальну потребу надання більш істотної 
допомоги сільському господарству з боку держави [2, с. 10]. 

Значним бар’єром для успішного розвитку і функціонування аграрного 
сектору в Україні є недосконалість нормативно-правових актів щодо аграрної 
політики держави. Тому їх необхідно переглянути і сформувати правову базу, 
яка б захищала інтереси виробників сільськогосподарської продукції. 
Особливістю функціонування організаційно-правового механізму підтримки 
розвитку аграрного сектора сьогодні в Україні є те, що, з одного боку, відсутнє в 
повному обсязі фінансове забезпечення законів, що приймаються, а з іншого – 
невиконання вже прийнятих законів та інших нормативно-правових актів, тобто 
низька виконавча дисципліна в державних органах влади [1, с. 123]. 

Однією з найважливіших складових підвищення ефективності аграрного 
виробництва є фінансове забезпечення підприємств АПК, включаючи 
кредитування, податкові відносини, фінансову підтримку сільськогосподарських 
товаровиробників, страхування. Саме ці фактори, за визнанням міжнародних 
експертів, на 80% формують ринкове середовище, без якої цивілізований ринок 
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не може існувати.  
В умовах глобалізації економіки України стратегія розвитку 

агропромислового комплексу та й сільського господарства має базуватись на: 
 збільшенні експортного потенціалу вітчизняних виробників 

сільськогосподарської продукції;  
 налагодженні сучасної інфраструктури аграрного ринку за допомогою 

створення інфраструктури для консалтингу, навчання та підвищення 
кваліфікації фермерів і сільськогосподарських спеціалістів; 

 посиленні кооперації виробників сільськогосподарської продукції; 
 створенні умов для розвитку агропромислового комплексу, 

інтенсифікації в сільському господарстві та раціональній державній фінансовій 
підтримці сільського господарства; 

 поліпшенні доступу до ринків збуту та посиленні 
конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва шляхом 
зростання обсягів вітчизняних та іноземних інвестицій в агропромисловий 
комплекс; 

 створенні спеціалізованих банків для кредитування 
сільськогосподарських підприємств на пільгових засадах; 

 покращенні соціальної сфери шляхом створення розвиненої 
інфраструктури на селі; 

 формуванні умов для підвищення зайнятості і доходів членів сільських 
домогосподарств [2, с. 12-13]. 

Нинішній етап розвитку сільського господарства України супроводжується 
загостренням низки соціально-економічних проблем. Проте навіть за 
несприятливих умов аграрний сектор продовжує демонструвати прийнятні 
темпи розвитку, що є, в першу чергу, результатом проведених земельної та 
аграрної реформ. Поряд з цим, нові виклики вимагають своєчасної реакції 
держави, аграрної науки і практики. Від того, наскільки оперативно й ефективно 
вітчизняний аграрний сектор адаптується до нових умов господарювання, 
залежать його подальші перспективи посісти гідне місце серед провідних 
виробників агропродовольчої продукції в світі. 

Таким чином, проаналізувавши сучасний стан аграрного сектору економіки 
України, можна виділити як позитивні так і негативні чинники, що впливають на 
нього. Ресурсний потенціал має значні можливості для подальшого активного 
розвитку галузі, та державою мають бути прийняті реальні заходи, для створення 
сприятливих умов існування всіх галузей агропромислового комплексу. Це 
сприятиме товарам вітчизняних виробників переважати над продукцією 
іноземних компаній, дозволить вийти на світовий ринок,  значно збільшити 
прибуток, та, відповідно, надходження коштів до бюджету. 
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В сучасному світі все більшої популярності набувають ресторани швидкого 

харчування, адже вони характеризуються швидким приготуванням їжі, що 
суттєво економить час споживачів. Як правило, ресторани швидкого харчування, 
є частиною мережі ресторанів або франшизи, які надають витратні матеріали та 
продукти для кожного закладу мережи.  

 
 

Рис.1 – Статистика наявності найбільших мереж швидкого харчування в 
Україні [1] 

 
За даними компанії Pro-Consulting [1], обсяг українського ринку фаст-фуду 

в 2017 році оцінювався приблизно в $490 млн. Найбільше пунктів швидкого 
харчування знаходиться в Києві. Трохи менше – в Харкові, Дніпрі та Одесі.  

 

 
Рис.2 – Швидкість відкриття нових закладів МакДональдз в Україні [2] 
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Компанія МакДональдз  відкрила у Києві 38 закладів, що становить близько 
47,5 % закладів цієї мережи в Україні. У цьому ж закладі функціонує перше в 
Україні МакКафе – кав`ярні міського типу з широким асортиментом кави та 
десертів. Вони стали популярі задяки: швидкому обслуговуванню, відмінному 
сервісу, демократичній обстановці та тому, що смак їх страв запам’ятовується. 
Крила мають 8 закладів в Києві, що становить майже 19% [3].   

Українські підприємства швидкого харчування продовжують впевнений 
розвиток - змінюють формати (наприклад, переходять з вулиць на фудкорти, 
вносять елементи національної кухні), розробляють франчайзингові пропозиції. 
В цілому спостерігається наступна тенденція з середини 2015 року: на зміну 
великим ресторанам приходять закладу з доступним широкому споживачеві 
середнім чеком, а споживачі все частіше віддають перевагу швидкій їжі поза 
домом. 

Ринок швидкого харчування далекий від насичення, на ньому практично 
відсутня велика кількість концепції: недостатньо мереж азіатського швидкого 
харчування, латиноамериканського, заморожені йогурти і фрукти. Аудиторію за 
доходами можна розділити на кілька основних груп (рис.3): 

 
Рис.3 – Категорії відвідувачів закладів швидкого харчування 

 
Згідно зі статистикою, заклади швидкого харчування стрімко 

розвиваються, та в них з’являється все більше прихильників завдяки рекламній 
компанії. Телебачення, радіо, знижки та акційні пропозиції - все це заохочує 
споживача відвідувати ці заклади. Але наразі стає популярним «здорове 
харчування», тому мережи швидкого харчування повинні змінювати своє меню, 
додавши корисні страви. І саме для тих, хто піклується про своє здоров’я, 
найбільш заохочувальним методом відвідування таких закладів є «відкрита 
кухня» та оглядові екскурсії, де кожен бажаючий має змогу спостерігати за 
процесом приготування страв та перевірити якість продуктів.  

З точки зору технологій, заклади швидкого харчування активно 
впроваджують електронні меню, а також мобільні термінали для спрощення 
оформлення замовлення, зменшення черг і завантаженості персоналу. Заклади 
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швидкого харчування в 2017 р збільшували свою присутність в соцмережах. 
Лідером тут були Крила і KFC 

Подальші перспективи зростаючої кількості закладів заклади швидкого 
харчування, боротьба за споживача. Розвивається пропозиція більш доступних 
продуктів за низькими цінами, за рахунок загального використання заморожених 
продуктів. 

Отже, як ми бачимо, заклади швидкого харчування в Україні набувають 
стрімкого розвитку та саме харчова індустрія є однією з найпопулярніших в 
Україні. І саме тому, власникам закладів закладыв швидкого харчування треба 
винаходити нові засоби заохочення відвідувачів, розвиватися і слідкувати за 
ринком, щоб бути конкурентоспроможними.  
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Для обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь 

применяются меры по регулированию и улучшению эффективности внешней 
торговли.  

В Республике Беларусь государственное регулирование внешнеторговой 
деятельности осуществляется с помощью: таможенно-тарифного 
регулирования; нетарифного регулирования; запретов и ограничений внешней 
торговли услугами и объектами интеллектуальной собственности; мер 
экономического и административного характера, содействующих развитию 
внешнеторговой деятельности [1]. 

Основными нормативными документами, на основе которых строится 
обеспечение экономической безопасности государства, являются: Конституция 
Республики Беларусь и Концепция Национальной безопасности Республики 
Беларусь [2]. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в 
Беларуси осуществляется Президентом Республики Беларусь, Национальным 
собранием Республики Беларусь, Правительством и иными органами 
Республики Беларусь на основании Закона Республики Беларусь «О 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности» № 347-3 от 25 
ноября 2004 г.  

Главной целью развития внешнеэкономической деятельности Республики 
Беларусь является увеличение вывоза экспортной продукции. Стимулирование 
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экспорта осуществляется посредством косвенного вмешательства государства во 
внешнеторговые мероприятия, программы по поддержке отечественных 
производителей, кредитов от государства и государственного субсидирования, а 
также налоговых льгот и импортозамещения.  

Внешнеторговые отношения – это процесс купли-продажи товаров, услуг, а 
также других активов между государствами. В связи с удобным географическим 
положением Республики Беларусь, где она является транспортным коридором, 
связывающим Запад и Восток, и находясь в центре Экономического пояса 
Шелкового пути, что служит основой развития логистики (Китайско-
Белорусский индустриальный парк «Великий камень» – жемчужина 
Экономического пояса). 

С 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом 
союзе, участниками которого являются Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская 
Федерация. Основными странами-экспортерами являются страны Евразийского 
экономического союза (далее–ЕАЭС): Казахстан, Армения, Россия и 
Кыргызстан [5]. Во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС не взимаются 
таможенные пошлины. С 2016 г.заметно увеличение импорта и экспорта во 
внешней торговле Беларуси. 

Беларусь – суверенное государство, которое активно развивает 
сотрудничество с зарубежными странами. Продукция с маркой «Сделано в 
Беларуси» известна в 181 стране,  однако 78% приходится лишь на 7 стран. Среди 
них основным торговым партнером Беларуси является Российская Федерация, 
так как доля этой страны составляет 49% в общем товарообороте (в белорусском 
импорте – 59%, экспорте – 39,2%) [3]. 

Сравнивая показатели внешней торговли Республики Беларусь за последние 
10 лет можно заметить тенденцию роста. Это непосредственно связано с 
мировой глобализацией, экономическим ростом, а также открытием новых 
рынков сбыта для отечественного товара. 

Продуктами экспорта в Россию являются: грузовые автомобили, 
железнодорожные вагоны, молочная продукция и сельскохозяйственная 
техника. Следует отметить рост поставок калийных удобрений (экспорт 
увеличился почти в 4 раза). 

Вслед за Россией располагаются страны Европейского союза (экспорт 
составляет 32,4%, а импорт около 20%). К странам-импортерам относятся: 
Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, 
Польша, Чешская Республика и Эстония.  

Внешнеэкономические отношения Республики Беларусь и Украины 
продолжают сохранять уровень стратегического партнерства, а страны являются 
важными торговыми партнерами друг для друга. 

За январь-ноябрь 2018 г. товарооборот с Украиной составил 5,06 млрд. 
долларов, в том числе белорусский экспорт – 3,79 млрд. долларов. Белорусской 
стороной разработана и реализуется дорожная карта по достижению в 2019 г. 
товарооборота с Украиной в объеме не менее 8 млрд. долларов США. 
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В Украине функционирует развитая товаропроводящая сеть белорусских 
экспортеров, состоящая из более ста компаний. Разветвленной сетью дилерских 
структур в регионах располагают такие флагманы экономики Беларуси, как 
БелАЗ, МТЗ, МАЗ и Атлант [4]. Действует восемь совместных сборочных 
производств (тракторов, зерноуборочных комбайнов, лифтового оборудования, 
троллейбусов, техники МАЗ и др.). В Луцке создано предприятие по сборке 
белорусских троллейбусов «Белкоммунмаш». В 2017 г. с участием белорусской 
стороны открыты три компании.  

По данным Белстата, в 2017 г. в Сербию была поставлена продукция на 143 
млн долларов США. Осуществлялась доставка дизельного топлива, мазута и 
других нефтепродуктов. В 2018 г. был замечен прирост экспорта с Зимбабве – 
поставка грузовой техники БелАЗ для алмазодобывающих предприятий на 
сумму 19 млн долларов США. Китай же выбыл из первой десятки экспортных 
направлений Республики Беларусь. Экспорт калийных удобрений снизился на 
23,3%. 

В перспективе – динамичное развитие торговли со странами Латинской 
Америки: Бразилия, Венесуэла и Эквадор и странами Азии: Израиль, Индонезия, 
Индия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Япония.  

К основным экспортируемым товарам Беларуси относятся: нефтепродукты, 
химические волокна; азотные и калийные удобрения; продукция из цветных и 
черных металлов; оборудование и транспортные средства; сельскохозяйственное 
сырье и продовольственные товары (мясомолочная продукция, сахар и другое). 

Импорт складывается из сырьевых ресурсов нефти, газа, минерального 
сырья и составных частей машиностроения. Экспорт товаров и услуг в 2018 г. по 
сравнению с 2017 г. увеличился на 13,6%, а импорт на 4,8% [6]. 

Наиболее важным направлением в развитии внешнеторговой деятельности 
является поддержание отношений с Российской Федерацией, государствами-
участниками Содружества Независимых Государств и государствами-членами 
ЕАЭС. Евросоюз является важным партнером в торговых отношениях, а также 
источником инвестиционных ресурсов. На новый уровень выходит 
сотрудничество со странами Азии, Африки и Латинской Америки.  

Таким образом, в  2018 г. внешняя торговля Беларуси продемонстрировала 
положительную динамику. Республика Беларусь является достаточно крупным 
экспортером и импортером в мире, занимающим 63 и 61 место в мире 
соответственно. Правительством поставлена задача увеличить экспорт в Китай,  
Аргентину, Бразилию и Вьетнам, прирост в страны Евросоюза должен составить 
6-10%. 
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Сучасні умови регіонального розвитку характеризуються прискоренням 

процесів глобалізації й євроінтеграції. Це вимагає застосування нових 
інструментів підвищення конкурентоспроможності, до яких відноситься 
кластерний підхід [1-4 та ін.]. Його суть полягає у підтримці й розвитку різних 
видів кластерів шляхом консолідації зусиль держави, бізнесу, науки й освіти у 
пріоритетних сферах економічної діяльності в регіонах. Особливо це актуально 
при організації логістичної діяльності. У зв’язку з цим створення логістичних 
кластерів дозволить підвищити рівень інвестиційної привабливості та створити 
належні умови до економічного зростання регіонів. 

Розглянемо передумови створення логістичного кластеру на прикладі 
Донецького економічного району, до складу якого входять Донецька та 
Луганська області. До таких передумов можна віднести вигідне географічне 
положення району, високий рівень промислового розвитку, розвинену мережу 
логістичної інфраструктури і транспортних комунікацій, зростання обсягів 
прямих інвестицій у сферу транспорту та складського господарства, позитивну 
динаміку вантажообігу різних видів транспорту (залізничного, автомобільного, 
морського). 

Однак, як показують дослідження, внаслідок збройних подій на сході 
України з 2014 р. виникло безліч логістичних проблем розвитку Донецького 
економічного району. Це підтверджують й статистично-інформаційні матеріали. 
Так, за даними Державної служби статистики України, обсяги 
вантажоперевезень Донецькою залізницею зменшилися за 2000-2017 рр. на 
63,2%, а її частка в загальноукраїнському обсязі вантажоперевезень залізницями 
скоротилася на 27,1 відсоткових пункти, або з 44,7 до 17,6%. Вантажообіг 
Донецької залізниці знизився на 60,8%, а питома вага – на 12,6 в.п., або з 19,5 до 
6,9% загальнодержавного вантажообігу залізничного транспорту загального 
користування (табл. 1).  

Обсяги вантажоперевезення автомобільним транспортом у Донецькому 
економічному районі зменшилися в 2017 р. порівняно з 2000 р. на 27,3%. Це 
обумовлено скороченням автомобільних вантажоперевезень у Луганській 
області на 81,2% і Донецькій області – на 16,1%. Частка вантажоперевезень 



186 
 

автомобільним транспортом Донецького економічного району знизилася з 
16,1 до 9,8%, тобто на 6,3 відсоткових пункти в загальнодержавному обсязі. 

За досліджуваний період спостерігалася тенденція зростання вантажообігу 
автомобільного транспорту району на 30% у результаті збільшення вантажообігу 
в Донецькій області на 81,8%. Це пов’язано із зростанням відстані маршрутів для 
переміщення вантажів через військові дії на Донбасі. Питома вага вантажообігу 
автомобільного транспорту в Донецькому економічному районі знизилася на 6,9 
відсоткових пункти, або з 11,4 до 4,5% загальноукраїнського вантажообігу. Це 
обумовлено скороченням вантажообігу автомобільного транспорту в Луганській 
області на 46,2% (табл. 2). 

 
Таблиця 1 – Обсяги вантажоперевезень і вантажообіг залізничного 

транспорту загального користування 
 

Роки 
Регіональна філія «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» 

відправлення вантажів, млн т вантажообіг, млрд ткм 
2000 132,4 33,7 
2005 157,8 36,9 
2010 142,4 37,3 
2012 142,6 38,4 
2013 139,0 34,6 
2014 99,4 22,8 
2015 69,2 13,8 
2016 71,7 17,5 
2017 48,7 13,2 

Джерело: [5, с. 49, 54]. 
 

Таблиця 2 – Обсяги перевезення вантажів і вантажообіг автомобільного 
транспорту у Донецькому економічному районі 

 

Рок
и 

Донецький  
економічний район 

У тому числі 
Донецька область Луганська область 

перевезенн
я вантажів, 

млн т 

вантажообіг
, млн ткм 

перевезенн
я вантажів, 

млн т 

вантажообіг
, млн ткм 

перевезенн
я вантажів, 

млн т 

вантажообіг
, млн ткм 

2000 151,4 2189,4 125,3 1301,9 26,1 887,5 
2005 202,3 3899,9 170,5 2202,4 31,8 1697,5 
2010 174,1 5603,4 149,8 2897,1 24,3 2706,3 
2012 199,1 6181,9 174,4 3793,4 24,7 2388,5 
2013 196,8 7579,8 168,1 4393,2 28,7 3186,6 
2014 94,9 5915,9 68,0 4125,9 26,9 1790,0 
2015 104,3 3441,9 77,0 2238,3 27,3 1203,6 
2016 134,7 3090,6 118,6 2230,5 16,1 860,1 
2017 110,0 2844,5 105,1 2367,3 4,9 477,2 

Джерело: [5, с. 49, 54]. 
 

Аналіз статистичних даних показує, що частка обсягу капітальних 
інвестицій у розвиток сфери транспорту та складського господарства 
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Донецького економічного району скоротилася за 2010-2017 рр. на 
2,6 відсоткових пункти, або з 7,2 до 4,6% загальноукраїнського обсягу 
капітальних інвестицій у цій галузі (табл. 3). 

Слід відмітити, що обсяги прямих інвестицій у розвиток сфери транспорту 
та складського господарства Донецького економічного району збільшилися за 
2010-2017 рр. на 33,3% через зростання обсягу прямих інвестицій у Донецькій 
області на 50,7%. Це обумовлено, у першу чергу, тим, що ЄС вкладає інвестиції 
з метою відновлення транспортної інфраструктури Донбасу. Хоча обсяги прямих 
інвестицій у розвиток сфери транспорту та складського господарства Луганської 
області скоротилися за цей період на 83,5% унаслідок нестабільної ситуації в 
регіоні. При цьому частка обсягу прямих інвестицій в розвиток сфери транспорту 
та складського господарства Донецького економічного району збільшилася на 
6,2 відсоткових пункти або з 6,5 до 12,7% загальнодержавного обсягу (табл. 4). 

 
Таблиця 3 - Капітальні інвестиції в розвиток сфери транспорту та 

складського господарства Донецького економічного району (у фактичних 
цінах, млн грн) 

 

Роки 
Донецький   

економічний район 
У тому числі 

Донецька область Луганська область 
2010 1670,7 1323,8 346,9 
2011 3642,9 3341,7 301,2 
2012 3978,9 3858,7 120,2 
2013 1816,2 1662,7 153,5 
2014 1161,7 959,1 202,6 
2015 898,2 871,0 27,2 
2016 473,9 452,8 21,1 
2017 1715,4 1672,1 43,3 

Джерело: [5, с. 14]. 
 
Таблиця 4 - Прямі інвестиції в розвиток сфери транспорту та складського 

господарства Донецького економічного району (тис. дол. США) 
 

Роки 
Донецький   

економічний район 
У тому числі 

Донецька область Луганська область 
2010 110584,1 96297,7 14286,4 
2011 114292,5 101339,9 12952,6 
2012 260212,9 246565,5 13647,4 
2013 256971,8 250201,2 6770,6 
2014 114131,1 139817,4 4313,7 
2015 94965,2 92946,5 2018,7 
2016 138734,6 136603,9 2130,7 
2017 147444,1 145091,4 2352,7 

Джерело: [5, с. 19]. 
 
Ключовою проблемою розвитку Донецького економічного району є 

погіршення логістичної діяльності Маріупольського морського торгового порту 
внаслідок блокуванням можливостей проходження суден через Керченську 
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протоку. За даними Міністерства інфраструктури України, прямі збитки від 
будівництва Керченського мосту складають 500 млн грн на рік. Втрати порту в 
Маріуполі становлять 1,5 млн тонн вантажів або 250 млн грн чистого прибутку. 
Крім цього, порт втратив важливий контракт на поставку чавуна в США понад 
1 млн т вантажів і контракти з Південно-Східною Азією. 

Виявлено, що за 2012-2017 рр. обсяги перевезення вантажів у 
Маріупольському порту скоротилися на 56,4% або з 14,9 до 6,5 млн т. На даний 
час спостерігається тенденція значного зростання рівня логістичних витрат через 
збільшення залізничної складової. Наприклад, у Маріупольського порту існують 
проблеми з поданням залізничних платформ для контейнерів – через їх 
недостатність черга на подання досягатиме два тижня, і, як наслідок, 
вантажоодержувачі мають додаткові витрати у результаті зберігання на 
терміналі і демереджу (плати за використання контейнерного обладнання). 

Таким чином, для вирішення вищевказаних проблем розвитку Донецького 
економічного району доцільно створити логістичний кластер як територіальне та 
добровільне об’єднання підприємницьких структур, наукових установ і вищих 
навчальних закладів, інституцій логістичної інфраструктури та органів влади з 
метою підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції, наданих 
послуг і сприяння сталого розвитку територій.   

Ключовими принципами формування логістичного кластеру: створення 
мережі логістичних центрів, які включають транспортні термінали, 
товаророзподільчі й торгівельні комплекси; розробка й реалізація єдиної 
інформаційної системи управління транспортними потоками у віртуальному 
просторі; забезпечення принципів доставки товару «від дверей до дверей», «у 
необхідне місце» і «точно в строк» на основі розвитку інтермодальних і 
комбінованих перевезень. Їх впровадження дозволить знизити витрати на 
організацію логістичної діяльності за рахунок надання транспортних послуг за 
участю всіх видів транспорту (з урахуванням територіальних особливостей 
району) та будівництва термінальних комплексів, регіональних логістичних 
центрів із створенням структури нового типу логістичного оператора для 
обслуговування об’єктів транспортної інфраструктури. 

Інтеграція діяльності учасників логістичного кластеру сприятиме 
одержанню синергетичного ефекту у результаті зростання обсягів та якості 
наданих транспортно-логістичних послуг, формування якісно нової моделі 
регіональної економіки Донецького економічного району, зміцненню його 
конкурентних переваг і  підвищенню економічної спроможності територіальних 
громад в умовах децентралізації. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІНВЕСТУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ 
В ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ 
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Університет державної фіскальної служби України,  

м.Ірпень, Україна 
 
Аналіз зарубіжної практики інвестування коштів пенсійних фондів свідчить 

про багаторазовий підхід до управління ресурсами фондів, політики 
регулювання їх діяльності, контролю, нагляду, структури та інвестицій. 

Наслідком фінансової кризи 2008 року стало різке зниження вартості 
активів пенсійних фондів в зарубіжних країнах при одночасному рості 
зобов’язань. Незахищеність фондів від волатильності ринку, інфляції і ризиків 
відсоткових ставок призвела до зміни інвестиційної політики багатьох фондів, 
переоцінки розподілу власних активів і розширення спектру інвестиційних 
інструментів, в тому числі з використанням різних гарантійних механізмів 
(наприклад, таких, як Індонезійський інфраструктурний гарантійний фонд, 
Державний корейський інфраструктурний гарантійний фонд, гарантії за 
кредитами для європейських транспортних проектів в межах діяльності 
Європейського інвестиційного банку). 

Так як інвестиції в інфраструктуру передбачають інвестування в більш 
матеріальну і реальну сферу на відміну від інвестицій в різні фінансові 
інструменти, інфраструктурні проекти привернули увагу багатьох НПФ. 
Довготривалий характер інвестицій та соціальна спрямованість вкладень 
обумовили популярність фінансування пенсійними фондами інфраструктурних 
проектів. 

Згідно з прогнозом ОЭСР до 2030 г. щорічні потреби в транспортуванні та 
розподілі енергії, розвитку дорожнього та залізничного транспорту, 
телекомунікацій, зведення водних споруд складуть 3,5% від світового ВВП, 
тобто приблизно 2 трлн дол. США. Всього для розвитку інфраструктури в 
країнах до 2030 року. необхідно залучити близько 50 трлн дол., що неможливо 
досягти при використанні тільки державних коштів. Разом з тим, сумарні активи 
всіх інституційних інвесторів, таких як пенсійні фонди, страхові компанії, 
суверенні фонди і пайові інвестиційні фонди, становлять більш як 90 трлн. дол., 
що перекривають всю потребу у фінансуванні. 

Тому, у відповідь на фінансові та економічні виклики в галузі управління 
пенсійними активами стали розвиватися нові форми довгострокового 
інвестування: глобальні інфраструктурні фонди, інфраструктурні платформи, 
об'єднані стратегії управління та спільне інвестування різних НПФ та інших 
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типів інституційних інвесторів. Так, у 2011 році Національною асоціацією 
пенсійних фондів Великої Британії (NAPF), Пенсійним гарантійним фондом 
(PIP) та 9 пенсійними фондами Великої Британії була створена Пенсійна 
інфраструктурна платформа (Pension Infrastructure Platform, PIP) з метою 
розширення можливостей для здійснення пенсійними фондами 
інфраструктурних інвестицій. 

Перший фонд Пенсійної інфраструктурної платформи (The PPP Equity PIP 
Limited Partnership) орієнтований на британські інфраструктурні проекти в 
межах державно-приватного партнерства. Загалом ним здійснено інвестицій на 
суму більш як 250 млн. фунтів стерлінгів. Фонд знаходиться під управлінням 
компанії Dalmore Capital. В кінці квітня 2015 року до нього приєдналися сім 
нових інвесторів і  обсяг фонду збільшився до 500 млн. фунтів стерлінгів.  

У лютому 2015 року PIP і керуюча компанія Aviva оголосили про створення 
нового спільного фонду, орієнтованого на розвиток екологічної енергетики, а на 
початок 2016 року був створений третій інфраструктурний фонд. 

Влітку 2014 року в США створено некомерційну організацію Довірча 
Інфраструктурна Ініціатива (Fiduciary Infrastructure Initiative, FII), яка стала 
майданчиком для діалогу пенсійних фондів з федеральною, регіональною та 
муніципальною владою з метою визначення перспективних інфраструктурних 
проектів і організації прямого інвестування в ці проекти. FII наслідує світовий 
тренд, в рамках якого пенсійні фонди стоять на чолі національних ініціатив 
інфраструктурного інвестування. 

Основними факторами, що приваблюють інституційних інвесторів вкладати 
в інфраструктурні проекти, є: 

- довгостроковий характер інвестицій в інфраструктуру відповідає 
довгостроковому характеру зобов’язань пенсійних фондів і страхових компаній; 

- доходи від інвестицій в інфраструктуру часто прив’язані до інфляції, що 
дозволяє хеджувати зобов’язання пенсійних фондів і страхових компаній, які 
чутливі до інфляції; 

- інвестиції в інфраструктуру здатні генерувати привабливу інвестиційну 
дохідність в розмірі, що перевищує дохідність на ринку облігацій; 

- інвестиції в інфраструктуру є ефективним засобом диверсифікації 
інвестиційного портфеля завдяки слабкій кореляції з іншими традиційними 
фінансовими інструментами. 

Стратегія інституційних інвесторів, що спеціалізуються на довгострокових 
вкладеннях в інфраструктуру, все далі відходить від класичних стратегій 
управління інвестиційними портфелями в бік управління проектами. На зміну 
парадигмі якісного управління активами приходить парадигма якісного 
структурування портфеля і, в багатьох випадках, активного впливу на створення 
самого активу. 
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Волонтерство на сьогодні є важливою складовою розвитку кожної 

соціально-орієнтованої держави. Кількість добровольців, які прагнуть своєю 
діяльністю впливати на стан добробуту в суспільстві постійно зростає. У світі 
постійно з’являються нові організації та об’єднання, які ставлять за мету 
підтримку та допомогу тим, хто цього потребує.  

Розвиток і становлення цього явища в Україні набирає все більших обертів. 
За даними, оприлюдненими благодійною організацією «Charities Aid 
Foundation», у 2018 році українські благодійники посіли 81-е місце із 153 наявних 
у світовому рейтингу благодійності, що свідчить про позитивну динаміку, адже 
за останні 8 років Україна піднялася на 69 позицій, випередивши такі країни, як 
Польща, Естонія, Росія та Грузія [1].  

В сучасному суспільстві волонтерство розглядають переважно у 
соціальному аспекті, роблячи акцент саме на добровільному залученні 
добровольців до вирішення різних громадських проблем. Найпоширенішими 
напрямами діяльності волонтерів є робота з молоддю та дітьми, допомога 
малозабезпеченим та бездомним, заходи, спрямовані на прибирання та 
озеленення міст. Ця діяльність є результатом волевиявлення самого волонтера, 
не спрямована на примноження прибутку, а основною її ціллю є отримання 
задоволення від роботи та допомога в тих сферах, де вона необхідна. 

Законом волонтерство трактується як добровільна неприбуткова соціально 
спрямована діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання 
волонтерської допомоги (безоплатних робіт та послуг) [2]. Тобто волонтерство 
не приносить доходу, а здійснюється лише на принципах гуманності, 
добросовісності, рівності. 

Водночас, волонтерство процвітає у всіх країнах світу і досить яскраво 
позначається на їх економічному розвиткові. Зокрема, в тих державах, де 
волонтерська діяльність є добре встановленою, її частка внеску в національну 
економіку може сягати 3-5% ВВП, такий рівень наявний в Австрії, Нідерландах, 
Швеції. У Данії, Фінляндії та Англії – це більше 2% ВВП. Волонтерська 
діяльність у Німеччині, Бельгії, Іспанії, Франції, Ірландії, Люксембургу 
приносить цим країнам щороку 1-2% ВВП. Менше 1% – в Болгарії, Угорщині, 
Італії, Португалії, Чехії та Румунії. До 0,1% ВВП – у Греції та Польщі [3].  

І хоча прямого доходу від своєї діяльності волонтери не отримують, та все 
одно вони вступають у певні економічні відносини з державою та юридичними 
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особами. Зокрема ст. 11 Закону України «Про волонтерську діяльність» 
передбачено, що юридичні особи, які долучають волонтерів до статутної 
діяльності та мають укладені волонтерські договори, мають право відшкодувати 
волонтерам витрати на відрядження на території України та за кордон у межах 
норм відшкодування витрат на відрядження, встановлених для державних 
службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або 
частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів. 

Волонтеру можуть бути відшкодовані підтверджені документами витрати: 
• на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця здійснення 

волонтерської діяльності; 
• на отримання візи; 
• на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на 

добу; 
• на проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту 

для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 годин (в 
межах України  250 гривень, за кордоном – від 35 до 200 доларів США); 

• на поштові та телефонні послуги, якщо волонтер здійснює волонтерську 
діяльність поза межами місцезнаходження волонтерської організації; 

• на проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-
профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської 
допомоги [4]. 

Проте в українському законодавстві існують певні протиріччя, які можуть 
ускладнювати процес відшкодування витрат. В Закон України «Про 
волонтерську діяльність», зокрема в частину 2 ст. 11, були внесені зміни, що 
витрати на відрядження не є доходом волонтера та звільняються від 
оподаткування податком на доходи фізичних осіб та єдиним соціальним 
внеском.  В той самий час, відповідні положення Податкового кодексу України 
(ПКУ) не були змінені. Як наслідок, виникла суперечність між Законом України 
«Про волонтерську діяльність» та ПКУ. А статтею 5 Податкового кодексу 
України передбачено, що у разі, якщо положення інших актів суперечать 
положенням Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються 
положення Кодексу. Відповідно до положень Податкового кодексу, 
відшкодування витрат стають додатковим благом волонтера та підлягатимуть 
оподаткуванню ПДФО. Таке протиріччя в законодавстві України потребує 
узгодження. Але поки ситуація залишається незмінною, її намагаються 
вирішувати юридичні особи, які отримують волонтерську допомогу, шляхом 
закладання в бюджет організації статті про сплату ПДФО [5].  

Що стосується оподаткування компенсаційних виплат волонтерів у світі, то 
ситуація у різних країнах дещо відрізняється.  

Наприклад, у Великій Британії суми, що виплачені як відшкодування витрат 
волонтера, здійснені у процесі волонтерської діяльності, звільняються від сплати 
податку з доходів. Згідно з англійським законодавством, особа, яка не має 
трудового договору або договору на виконання робіт чи надання послуг, а саме 
такий статус мають волонтери, не є суб’єктом оподаткування з доходів у зв’язку 
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з її волонтерською діяльністю. У Німеччині ж, питання оподаткування 
відшкодованих волонтерам коштів тісно пов’язане з видом наданих 
волонтерських послуг. Залежно від напрямку діяльності, німецькі добровольці 
можуть бути частково чи в цілому звільнені від прибуткового податку. У Польщі 
відповідно до закону про податок на доходи фізичних осіб, обсяг всіх виплат, 
отриманих волонтерами згідно з законом «Про діяльність, спрямовану на 
суспільну користь та волонтерську працю» у зв’язку з їхньою волонтерською 
роботою, звільняється від податку з доходів.  За бельгійським законодавством 
відшкодування витрат волонтерові взагалі не вважається доходом, відповідно 
воно і не може обкладатися податками [6]. 

На жаль, рівень українського волонтерського руху на сьогодні дещо відстає 
від позицій добровольців провідних країн світу, проте ми на правильному шляху. 
Спираючись на європейський досвід, українці зможуть побудувати чітку, 
врегульовану, добре налагоджену систему допомоги та підтримки один одного.  

Суттєвим економічним важелем стимулювання добровольців державою є 
звільнення від оподаткування компенсації матеріальних витрат та інших благ, 
отримання яких пов’язано безпосередньо з волонтерською діяльністю. 
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Банкротство организации подразумевает под собой ситуацию, когда 

субъект предпринимательской деятельности не способен исполнить все свои 
платежные обязательства перед контрагентами, то есть, предприятие не может 
рассчитаться со всеми своими долгами, даже в случае реализации всего своего 
имущества. Признать банкротом предприятие может только Экономический суд. 
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Заниматься проведением данной процедуры имеет право только антикризисный 
(временный) управляющий, имеющий специальный аттестат Министерства 
экономики Республики Беларусь. 

Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), 
находящихся в производстве экономических судов по состоянию на 01.04.2019, 
составило 2289 дел, из которых о банкротстве организаций частной формы 
собственности – 2090 дел (91 % от общего количества). 

Количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве) 
сельскохозяйственных организаций на 01.04.2019 – 81 дело. Следует отметить, 
что на начало 2019 года их стало меньше на 17%, закрыты дела о банкротстве в 
отношении 18 сельскохозяйственных предприятий (рисунок 1). 

 
Рис. 1 - Банкротство сельскохозяйственных организаций  

Республики Беларусь на начало года, единиц. 
 
В Законе Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)» [2] процедуры банкротства регламентированы вплоть до 
указания их временной длительности. Также там прописаны необходимые 
процессуальные действия всех участников. В тоже время процедура банкротства 
в отношении сельскохозяйственной организации имеет свои особенности.  

В соответствии с действующим законодательством под 
сельскохозяйственными организациями понимаются лица, основным видом 
деятельности которых является выращивание (производство или производство и 
переработка) сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой 
составляет не менее 50 процентов от общей суммы выручки. 

Можно выделить следующие особенностями банкротства 
сельскохозяйственной организации: 
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1) При рассмотрении дел о банкротстве сельскохозяйственной организации 
хозяйственным судом привлекаются в качестве лица, участвующего в деле о 
банкротстве сельскохозяйственной организации, орган государственного 
управления по сельскому хозяйству и продовольствию. 

2) При продаже объектов недвижимости, используемых в целях 
сельскохозяйственного производства и принадлежащих сельскохозяйственной 
организации, в отношении которой открыто конкурсное производство, при 
прочих равных условиях преимущественное право на приобретение указанных 
объектов принадлежит сельскохозяйственным организациям и крестьянским 
фермерским хозяйствам, расположенным в этой местности. 

3) В случае ликвидации вследствие банкротства сельскохозяйственной 
организации ее земельные участки могут отчуждаться или переходить к 
Республике Беларусь либо к иному лицу в соответствии с земельным 
законодательством. 

4) При анализе сельскохозяйственной организации должны учитываться 
сезонность сельскохозяйственного производства и его зависимость от природно-
климатических и иных условий ведения сельскохозяйственного производства, а 
также возможность удовлетворения требований кредиторов за счет доходов, 
которые могут быть получены сельскохозяйственной организацией по 
окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ. 

5) Санация сельскохозяйственной организации вводится на срок, 
включающий полный цикл производства сельскохозяйственной продукции с 
учетом времени, необходимого для реализации этой продукции. 

6) Срок санации, с учетом защитного периода и разработки плана санации 
не должен превышать 25 месяцев  

7) По ходатайству собрания кредиторов или управляющего срок санации 
может быть сокращен или продлен хозяйственным судом, но не более чем на 12 
месяцев. 

8) В случае, если в течение срока санации сельскохозяйственной 
организации имели место спад и ухудшение ее финансового состояния в связи 
со стихийными бедствиями, с эпизоотиями и иными неблагоприятными 
условиями срок санации может быть продлен в целом на два года. 

9) Решение о банкротстве с ликвидацией сельскохозяйственной 
организации принимается хозяйственным судом при отсутствии оснований для 
проведения санации. 

Законодательством также определены особенности осуществления 
процедуры банкротства крестьянских (фермерских) хозяйств. Так определено, 
что управляющим крестьянским (фермерским) хозяйством может быть лицо, не 
имеющее лицензии управляющего, в том числе член крестьянского 
(фермерского) хозяйства. вторая особенность затрагивает процедуру продажи 
имущества ликвидируемого крестьянского (фермерского)хозяйства. Так, 
недвижимое имущество должника - крестьянского (фермерского) хозяйства, 
может быть продано только по конкурсу. Обязательным условием конкурса 
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является сохранение целевого сельскохозяйственного назначения продаваемого 
объекта. 

Делать вывод об эффективности принимаемых в Республике Беларусь мер 
по организации процедуры банкротства сельскохозяйственных организаций 
пока рано. По причине короткого промежутка времени по группе дел о 
банкротстве нет законченных дел по санации или ликвидации 
сельскохозяйственных организаций. По ряду хозяйств-должников утверждены 
планы санации, проводится работа по их реализации [1]. 

По другим хозяйствам установлен защитный период или проходит первый 
период конкурсного производства. По ним проводится анализ финансово-
хозяйственной деятельности и разрабатывается план санации или ликвидации. 
Эти действия предусмотрены процедурой прохождения дел в хозяйственном 
суде, так как Закон "Об экономической несостоятельности (банкротстве)", 
прежде всего, предусматривает возможность урегулирования взаимоотношений 
субъекта хозяйствования-должника с кредиторами, представление права 
сельскохозяйственной организации--должнику продлить свою деятельность. 
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За сучасних умов важливим питанням для забезпечення інноваційного 

розвитку регіонів та належного рівня і якості життя населення має аналіз 
ключових факторів інноваційного розвитку регіонів та створення умов щодо 
ефективного управління регіональним розвитком. Аналіз основних факторів 
розвитку регіонів дозволяє створити базис для успішного інтегрування регіону 
до соціально-економічних процесів держави. У свою чергу, розвиток території 
залежить від рівня інноваційної діяльності, яка охоплює мобілізацію трудових, 
фінансових, матеріальних і організаційно-управлінських ресурсів, посилення 
соціального захисту населення, відновлення соціальної інфраструктури, 
розвиток підприємництва, збереження екологічної стабільності. Саме тому, 
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одним з найбільш важливих сучасних напрямків теоретичних досліджень є 
визначення ключових факторів, що впливають на процес становлення 
інноваційного потенціалу регіонів та їх аналіз. 

 Масштаб і інтенсивність процесу відновлення системи управління в 
регіонах залежить, від мінливості навколишніх умов, а також від системи 
управління, від цілей певного регіону і інших внутрішніх характеристик, 
оскільки будь-які інноваційні зміни визначаються зовнішніми і внутрішніми 
умовами діяльності регіону. В Україні на сучасному етапі розвитку, існує значна 
кількість передумов для досягнення високих показників інноваційного розвитку, 
тому «перехід до інноваційної моделі розвитку» економіки, якою є характерною 
ознакою сучасного етапу розвитку світової економіки, відображає можливості 
створення ефективного розвитку території та регіонів країни [1]. 

Ступінь розвиненості всієї міської інфраструктури та розвиток територій у 
сучасних умовах трансформації соціально-економічного стану в Україні та її 
регіонів стає одним з головних напрямків та досконалим засобом досягнення 
економічного зростання.  

Актуальність такої спрямованості розвитку в умовах кризових явищ, що 
охопили економіку України, ставить необхідним виявити та проаналізувати 
фактори, які впливають на інноваційний розвиток регіонів. 

Питанням регіональних аспектів інноваційного розвитку та проблемам 
визначення і аналізу факторів, що впливають на інноваційну діяльність, 
присвячені наукові праці таких вчених, як Г.Аксьонов, П. Бєлєнький, Є. Бойко, І. 
Буднікевич, З. Варналій, М. Долішній, М. Кизим, Л. Ковальська, В. Лучик, 
Д. Стеченко, С. Шульц, Л. Яремко, Т. Уманець та ін.   

Сьогодні інноваційна діяльність є важливим фактором успішного 
економічного розвитку території, метою якого є формування та ефективне 
використання інноваційного потенціалу. Розглядаючи інноваційний розвиток у 
регіоні і його ефективності, як кількісні зміни та якісно-нові характеристики, 
визначається можливостями конкретного регіону з урахуванням обраної моделі 
інноваційного розвитку, що формується під впливом ряду факторів, які 
впливають на неї. Фактори та їх взаємозв’язок визначають особливості 
інноваційного розвитку окремого регіону, який, в свою чергу, залежить від 
розвитку інноваційної інфраструктури, й дозволяють сформувати ефективну 
модель його реалізації. 

Вплив інноваційного фактора на економіку має відбуватись шляхом 
узгодження інноваційної політики з науково-технічною, промисловою, 
бюджетно-фінансовою, грошово-кредитною та зовнішньоторговельною 
політикою й за умови досягнення єдності інтересів і встановлення злагоджених 
стосунків між суспільством, державою, владою, бізнесом та іншими 
громадськими та науковими інституціями [2]. 

Розвиток підприємництва та малого бізнесу, якій є складовою економічних 
факторів залежить від створених умов на місцевому рівні, тому динаміка 
показників цієї сфери за останні роки характеризується зростанням кількості 
суб’єктів. За даними Державної служби статистики України станом на 2016 р. 



198 
 

частка малих підприємств становила 322920 одиниць, тобто 95,5% від загальної 
кількості, середніх – 14937 (4,4%), великих – 399 (0,1%) [3]. 

У 2017 році інноваційною діяльністю в промисловості займалися 759 
підприємств, або 16,2% обстежених промислових. Серед регіонів вищою за 
середню в Україні частка інноваційно-активних підприємств була в Харківській, 
Тернопільській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській областях. Кількість 
інноваційно-активних промислових підприємств, що упроваджували інновації 
склало 88,5% (або 14,3% обстежених промислових). 450 підприємств, які 
здійснювали інноваційну діяльність реалізували інноваційної продукції на 17,6 
млрд.грн., серед таких підприємств 39,8% експортували її на 5,5 млрд.грн. 

До інноваційно-інвестиційних факторів  відносяться упроваджуючи, 
інформаційні, дослідно-експериментальні, науково-дослідні, проектні 
організації, вищі навчальні заклади, їх відповідності спеціалізації економіки 
регіону, кількості та якісної характеристики наукових кадрів, наявності наукових 
розробок світового рівня, кількості отриманих патентів [5]. Упродовж 2017 року 
наукові дослідження і розробки в Україні виконували 963 організації, 45,8% з 
яких відносилися до державного сектору економіки, 39,0% – підприємницького, 
15,2% – вищої освіти [3]. 

Інноваційній діяльності потрібна підтримка держави як у вигляді прямих 
державних інвестицій, так і у вигляді податкових пільг. У цьому полягає фактор 
державної підтримки інновацій. В регіонах України важливе місце займає фактор 
інфраструктури (сукупності галузей, підприємств, організацій, видів діяльності, 
які забезпечують та створюють умови для нормального функціонування 
регіональної економіки та життєдіяльності людей). 

Фактори трудового потенціалу території включають визначення існуючої та 
прогнозованої кількості та вікової структури трудових ресурсів, їх кваліфікації, 
зайнятості та стану на ринку праці (кількість та рівень безробіття тощо). 
Недостатність кваліфікованих науково-технічних кадрів є фактором, що 
негативно впливає на інноваційний розвиток України. Загальна демографічна 
ситуація в регіонах України сьогодні характеризується депопуляцією населення: 
зниженням народжуваності, підвищенням смертності, деформацією вікової 
структури [4]. 

Особливе місце посідають фактори економіко-просторового потенціалу та 
безпеки регіону. Просторовий потенціал є каркасом розвитку регіону, 
визначається шляхом виявлення основних векторів соціально-економічного 
розвитку, спрямуванням інвестицій, формуванням міжнародних транспортних 
коридорів, зон стимулюючого впливу та інших інфраструктурно-комунікаційних 
магістралей.  

На сьогоднішній день розвиток і взаємодія регіонів, взаємовідносини 
регіональних і центральних органів влади є одним з визначальних чинників 
довгострокового економічного розвитку країни. Зміцнення державності країни 
потребує створення господарського комплексу з ефективним використанням 
місцевих ресурсів, переваг територіального поділу праці та запобігання 
ускладнень. Аналіз стану та тенденцій економічного і соціального розвитку 
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регіонів дозволяє визначити короткострокові і стратегічні завдання 
регіонального розвитку, прийняття ефективних рішень з питань його 
регулювання. Таким чином, для успішного управління розвитком регіону, 
потрібне ретельне вивчення факторів впливу на формування соціально-
економічного розвитку регіону, що дозволить проводити цілеспрямоване 
стратегічне управління та формувати програму стійкого розвитку країни. 

Висновки. В умовах сучасної економіки роль інновацій у розвитку регіону 
докорінно змінює її діяльність. Виявлення факторів, що впливають на 
інноваційний розвиток регіонів свідчать про потребу розробки відповідних 
заходів щодо активізації інноваційної діяльності, які є важливою складовою 
забезпечення конкурентоспроможності регіону та держави в цілому та сприяють 
системному процесу якісних змін в розвитку самих території та їх реального 
сектору. 
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Одним із важливих напрямків діяльності сучасної держави є екологічна 

політика, яка виступає невід’ємною складовою стратегії сталого розвитку країн 
і світу в цілому. Зростання обсягів і результатів господарської діяльності 
людства посилюють антропогенний вплив на довколишнє середовище, 
призводять до значних, нерідко незворотних негативних змін довкілля. Тому 
значна увага і зусилля, що прикладають національні держави, міждержавні 
інститути, неурядові громадські організації тощо проблемі екологічних ризиків 
для людства є обґрунтованими і актуальними.  

Основні світові тенденції людства притаманні і українській державі. 
Еволюція державної діяльності і її функцій стається як під впливом зовнішніх 
чинників (міжнародні зобов’язання, угоди, позитивний досвід інших країн), так 
і внутрішніх (об’єктивного характеру – зміни природи, загрози довкіллю тощо; і 
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суб’єктивного характеру – тиск найбільш свідомої частини суспільства, 
громадських інститутів). Збереження, невиснажливе використання і відтворення 
природних ресурсів, оздоровлення довкілля, ефективне поєднання функцій 
природокористування і охорони природи, забезпечення екологічно безпечного 
існування нинішнього і майбутніх поколінь [1] стає одним із напрямків 
діяльності і розвитку політичної влади і суспільства в країні. Довгострокова 
європейська орієнтація подальшого розвитку України, підписання і реалізація 
угоди про асоціацію з ЄС значно підсилюють необхідність постійних системних 
дій екологічного напрямку.   

 Було б некоректним констатувати повну відсутність зусиль з боку держави 
і суспільства у питаннях охорони навколишнього середовища. Але не можна не 
звернути увагу на  відсутність скоординованого, цілеспрямованого і дієвого 
керівництва екологічним розвитком країни, мінімізації екологічних ризиків. 
Наприклад, за роки незалежності центральний орган виконавчої влади, що 
опікується екологічними питаннями, п’ять разів змінював свою назву, і 
очолювали його у свій час п’ятнадцять міністрів. Безумовно, ці часті зміни 
керівництва створювали атмосферу невпевненості у забезпеченні реалізації 
державної політики у сфері охорони навколишнього середовища і нерідко 
паралізували цю діяльність [1]. 

Але не слід зводити справу тільки до недоліків державного управління, 
оскільки значна частина проблем природного середовища виникає, 
відтворюється і посилюється саме завдяки традиційній, консервативній 
поведінці людей у якості як виробників, так і споживачів. Вказане актуалізує 
зміну пріоритетів у характері відносин і відповідальності держави і громадян 
щодо екологічної складової безпечного існування і сталого розвитку країни.  

Останнім часом у колі суспільної уваги стабільно опиняється проблема 
обсягів, використання, управління побутовими відходами, яка у розвинених 
країнах вже стала однією з пріоритетних сфер діяльності і екологічної безпеки у 
двох аспектах: охорони довкілля і збереження ресурсного потенціалу[2].  

Свій внесок у науково-практичне дослідження вказаних питань внесла 
широка низка закордонних і вітчизняних учених. Однак домінуючим трендом 
наявних досліджень залишаються технологічні, природно-біологічні аспекти. 
Тому на більш поглиблену розробку потребують організаційно-економічні  
складові, механізми побудови і забезпечення функціонування принципово нової 
для нашої країни системи ефективного використання вторинної сировини. 

За рік у середньому українці відправляють на звалища біля 17 мільйонів тон 
відходів. У той час, коли європейці повторно використовують до 90 відсотків 
побутових відходів, ми переробляємо не більше 5 відсотків, а залишок іде на 
сміттєві полігони і несанкціоновані звалища, забруднюючи навколишнє 
середовище [3].  

Наприклад, європейські країни-лідери з переробки скла демонструють 
неймовірні показники його утилізації: Данія – 98%, Швеція – 97%, Люксембург 
– 95% тощо. Перші контейнери для збору і переробки скла з’явилися у багатьох 
частинах Європи ще у 70-х роках. Його вторинне використання у якості ключової 
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сировини для скляної промисловості дозволяє скоротити споживання енергії на 
80% і викидів СО2 на 70% [4]. Переробка 1 тисячі тон скла звільнює 10 тисяч 
гектарів землі і у перспективі здешевлює напої. Скло – це майже на 100%-во 
перероблювана сировина, що може використовуватися для виробництва не 
тільки нової тари, але і керамічної сантехніки, будівельних і ізоляційних 
матеріалів, склоконструкцій. Оздоблювальні скломатеріали мають ряд переваг 
порівняно із пластиком: через свою хімічну інертність вони є безпечними, 
стійкими при пожежі. Останнім часом відходи скла використовують у 
дорожньому будівництві. Наприклад, у США для будівництва декількох доріг 
використаний матеріал, у склад якого входить 60% молотого скла [3]. 

Приблизно третину усіх відходів складає папір, який має один із найвищих 
ступенів переробки: його можна переробляти до 6-8 разів. З макулатури можна 
виробляти газетний папір, тканину, тару, картон, руберойд тощо. У одній з 
найбільш передових у цьому питанні країні - США – 60 відсотків макулатури 
перетворюють у нові товари, решту 40 відсотків експортують в інші країни. 
Частка переробленої сировини у газетному папері перевищує 70 відсотків [3].   

Незначний обсяг і глибина переробки і використання вторинної сировини в 
нашій країні пояснюється низкою причин: - недостатньо розвинена 
інфраструктура збору побутових відходів; - відсутність достатнього інтересу 
населення; - низька культура поводження з відходами; - фактична відсутність 
державного регулювання і обмеження повноважень у цьому плані у місцевих 
органів самоврядування; - значна тінізація цієї сфери.   

Екологічні потреби українського суспільства, участь і зобов’язання України 
у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля потребують на 
побудову і реалізацію нових екологічно збалансованих механізмів управління 
рухом побутових відходів з використанням сукупності усіх можливих сучасних 
методів і інструментів. 

Варто усвідомлювати, що ця справа є доволі складною, довгостроковою і 
витратною, оскільки вона стосується суттєвої зміни щоденної сталої 
споживацької поведінки усього населення, а остання, безперечно, є доволі 
консервативною річчю, яка дуже важко піддається перемінам. Необхідна 
система стійких зусиль зі зрушення свідомості і комфортної поведінки від думки 
за принципом: “після мене – хоч потоп” до “яку Землю (країну, місто) ми 
залишимо нашим дітям”.  

Першою складовою нової системи повинно стати створення спеціальних 
структур (фірм, організацій тощо) зі збору, сортування, переробки побутових 
відходів. Їх діяльність має охоплювати усю територію країни. Потрібне активне 
залучення інвестицій у цю сферу: і зовнішніх, і внутрішніх, і державних, і 
приватних. Можливі, за потреби, певні пільги, державні гарантії, окремо, або у 
межах спеціальних загальнодержавних або регіональних програм.  

“Успіх справи визначає її організація”, тому сучасні форми збору відходів 
мають зустрічатися,  “настигати” споживача усюди, максимізуючи для нього 
зручність цього процесу: в супермаркетах, на ринку, біля роботи, вдало 
розташовані, естетичні смітники тощо. У багатьох європейських країнах для 



202 
 

кожного виду сміття виробляються окремі, різного кольору контейнери, 
розповсюджується система спеціальних автоматів для відокремленого збору, які 
встановлюються у магазинах, часто – на вході у метро: і квиток можна придбати, 
здавши відходи. А, наприклад, японці, опустивши газету в автомат, вставляють 
у нього банківську картку і отримують на неї невелику суму грошей. 
Переробники укладають угоди з клінінговими компаніями зі збору і передачі їм 
усієї вторинної сировини в офісах. Таким чином і офіси безкоштовно 
позбавляються відходів, і на переробку потрапляють значні обсяги макулатури.  

Якщо у магазинах будуть встановлені фандомати (апарати для прийому 
порожньої склотари), які будуть видавати готівку або чеки для подальших 
покупок, споживачі, як показує досвід передових країн, менше скла будуть 
викидати на смітники. Ефективним кроком є встановлення виробниками-
реалізаторами заставної вартості тари, яку повертають у випадку повернення 
пустої пляшки. Це має бути правильно розрахована сума, достатньо стимулююча 
для повернення тари. Наприклад, у Фінляндії діє близько 14 тисяч пунктів, 
розташованих у продуктових магазинах, готелях, ресторанах, поруч із місцями 
громадського харчування, де за пластикову пляшку можна отримати від 20 до 40 
центів, за скляну – до 22 центів. Через відносно високу ціну тари фіни в останні 
роки здають більше 120 мільйонів скляних пляшок, що складає біля 90 % скла в 
країні [3]. Можна продовжити перелік пізнавальних фактів закордонного 
досвіду, але їх практичний сенс полягає у тому, щоб знову не “винаходити 
велосипед”, а поступово, у міру готовності української економіки, 
підприємництва і пересічного споживача використовувати їх для вирішення 
своїх проблем. 

Другою складовою (але не за послідовністю, ці процеси мають іти 
одночасно) цієї справи стає робота зі споживачем, “виробником” побутових 
відходів. Це виховання, формування адекватної сучасним потребам, загрозам і 
можливостям, передовому іноземному досвіду культури поводження з 
відходами. Починати цю роботу слід, дійсно, “з початку”: сім’я, дитячий садок, 
школа, інші навчальні і виховні заклади. Окрім спеціальних бесід, лекцій, уроків, 
інтерактивних ігор тощо обов’язковий власний приклад: смітники біля дитячих 
садочків, шкіл і т.п. мають стати прикладом цивілізованого відношення до 
довкілля. Бажаний ефект може дати соціальна реклама з цієї тематики, 
оригінальна, креативна, на телебаченні, у соціальних мережах, на біл-бордах у 
відкритому просторі. Але не разова, як у час передвиборчої компанії, а стабільна, 
практично щоденна, до “перемоги”. Метою цих дій повинна бути певна зміна 
свідомості, формування відчуття сорому, неадекватності застарілої в 
екологічному сенсі поведінки відносно побутових відходів, того сліду, який ми 
залишаємо після себе на Планеті для нащадків. 

Наступна умова, яка є останньою за послідовністю у цьому переліку, але не 
за важливістю, - це розробка і стійка реалізація державної програми поводження 
з відходами, яка має встановити чіткі правила гри на ринку збору і переробки 
вторинної сировини, забезпечити державне фінансування неприбуткової 
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діяльності, пошук внутрішніх і зовнішніх інвесторів, забезпечення підтримки, 
державних гарантій.    

Таким чином, забезпечення ефективного використання вторинної сировини 
потребує стабільної, довгострокової, багатовекторної діяльності на різних 
рівнях: - пересічного споживача, громадянина країни, - підприємницького 
сектору, - державних органів, що опікуються еколого-економічними 
проблемами. Успішність реалізації в Україні сучасних заходів із забезпечення 
екологічно безпечного існування нинішнього і майбутніх поколінь наближає 
нашу країну до кращих європейських екологічних стандартів. 
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Система міжнародної торгівлі стрімко розвивається. Тож виникають певні 

труднощі, коли при шалених темпах і величезних обсягах транскордонних рухів 
товарів – на кордоні слід витрачати час на оформлення документів у віконці 
кожної установи. Ця проблема стосується фактично всіх країн. Тому почали 
впроваджуватися різні системи, які надалі отримали назву «Єдине вікно». 

«Єдине вікно» – єдина електронна система обміну даними, яка дозволяє 
різним службам контролю та митницям в автоматичному режимі обмінюватись 
інформацією про вантаж, який проходить через кордон України та про 
результати його державного контролю [1].  

У рамках закону ДФС [2] створеня єдиного державного інформаційного веб-
порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», дозволяє спростити подачу 
дозвільних документів під час митного оформлення. Це важливий крок до 
удосконалення митних процедур для України.  

Система «Єдиного вікна» виглядає, як робоче місце, де здійснюється 
прийом різних форм звітностей від платників податків, як в паперовій так і в 
електронній формі. На практиці дана процедура виглядає наступним чином: 1) 
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результати контролів, які здійснено на кордоні, вносяться до ІТ-системи 
відповідними контролюючими органами;  

2) протягом 1 години після виїзду машини з пункту пропуску митниця 
автоматично надсилає підприємству електронне повідомлення з переліком 
документів, необхідних для завершення всіх інших видів контролю;  

3) поки машина прямує до митниці, підприємство може вже надіслати в 
"Єдине вікно" сканкопії документів для проходження контролів;  

4) ІТ-система надсилає повідомлення та документи відповідним 
контролюючим органам для здійснення контролю;  

5) контролюючий орган протягом 4 годин приймає рішення щодо 
здійснення відповідного виду контролю та вносить його до ІТ-системи.  

У іншому випадку - діє принцип "мовчазної згоди" [3].  
Міністерство фінансів здійснює постійний контроль за функціонуванням 

автоматизованої системи інформаційного обміну “Єдине вікно” в українських 
митницях. 

За результатами моніторингу роботи системи Мінфін щопонеділка публікує 
на офіційному веб-сайті відомства статистичну інформацію щодо операцій з 
митними деклараціями (МД) за відповідний період. 

Зокрема, за період з 01 лютого по 29 травня 2018 року кількість МД, 
оформлених за принципом “єдиного вікна”, склала (табл.1): 

• при імпорті – 334,4 тис. (81,2%) – лідерами є Полтавська митниця ДФС 
(100,0%), Чернівецька митниця ДФС (98,9%) та Житомирська митниця ДФС 
(97,7%); 

• при експорті - 196,6 тис. (88,1%) – лідерами є Луганська митниця ДФС 
(100,0%), Полтавська митниця ДФС (100,0%), Вінницька митниця ДФС (99,3%); 

• при транзиті - 12,8 тис. (21,8%) – лідерами є Хмельницька митниця ДФС 
(100,0%), Харківська митниця ДФС (74,9%), Київська міська митниця ДФС 
(73,5%). Загалом, за цей період 78,4% МД було оформлено тільки за принципом 
“єдиного вікна” (544,0 тис. МД). 

 
Таблиця 1 – Кількість та структура митних декларацій, оформлених в 

Україні, з 01.02.2018 по 29.05.2018 

Митний 
режим 

Загальна 
кількість 

МД  

Кількість 
МД 

оформлених 
за 

принципом 
єдиного 

вікна 

Частка МД 
оформлених 

тільки за 
принципом 

єдиного 
вікна, % 

Кількість 
МД з 

контролями 
тільки 

паперові 

Частка 
паперових 

МД, %  

Кількість 
МД з 

контролями 
по єдиному 

вікну і 
паперові 

Частка 
паперових 

та 
оформлених 
у ЄВ МД, %  

Імпорт 412413 334679 81,2% 61914 15,0% 15820 3,8% 
Експорт 223263 196597 88,1% 25300 11,3% 1366 0,6% 
Транзит 58651 12789 21,8% 45549 77,7% 313 0,5% 
Всього 694327 544065 78,4% 132763 19,1% 17499 2,5% 

Джерело: складено автором за [4]. 
 

Загалом, для міжнародної практики принцип «єдиного митного вікна» не є 
новим. Багато країн вже давно користуються його перевагами.  
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По-перше, це створює сприятливі умови для підтримання відносин з 
ключовими партнерами, зокрема, в аспекті розвитку торгівлі. По-друге, це 
значно спрощує сам процес здійснення співпраці такого формату. Основна 
перевага – значне зниження рівня бюрократизації митниці, яку експерти 
вважають основною перешкодою в умовах глобалізації економіки.  

В Україні процес митного оформлення вважається однією із найбільш 
корупційних систем. В першу чергу це пов’язано з тим, що контролюючі органи 
не зовсім розуміють, як функціонує «Єдине вікно» і яка його основна мета. Ця 
система здатна змінити життя як бізнесу, так і контролюючих органів, адже вона 
зможе стати по значущості на рівні із вровадженням митницею електронного 
декларування. 

Законодавчі норми України з питань державної митної справи, що 
стосуються питань митного оформлення за принципом «єдиного вікна», не є 
досконалими. Також, як відомо, людський фактор відіграє негативну роль при 
митному оформленні товарів. Значним недоліком є затягнута та заплутана 
реорганізація митниць ДФС, яка більше нагадує не їх реструктуризацію, а 
навпаки – оптимізацію, яка помножена на безкрайній ротаційний процес, що в 
певній мірі спричиняє розгубленість та деморалізацію особового складу. Як 
результат, принцип «єдиного вікна» буде широко використовуватися 
підприємцями лише за умови, якщо всі вище перераховані перешкоди будуть 
усунуті, а переваги від його використання переважать всі наявні недоліки.  
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