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МАРКЕТИНГ-МІКСУ І ЛОГІСТИЧНОГО МІКСУ  

 

 

Турчин Л. Я. Формування адаптивного механізму узгодження концепцій маркетинг-міксу і логіс-
тичного міксу. 

У статті запропоновано та обґрунтовано адаптивний механізм узгодження концепцій маркетинг-міксу і 
логістичного міксу, що представляє собою комплекс маркетингово-логістичного управління, побудований на вза-
ємодії концептуального блоку та забезпечуючого блоку. Функціональне наповнення концептуального блоку полягає 
в розробці стратегії і тактики виробничої, збутової діяльності, цінової політики. Забезпечуючий блок зорієнто-
вано на визначення параметрів і реалізацію операційної діяльності з формування запасів, складування, транспор-
тування продукції (управління рухом матеріального потоку). Маркетингова складова механізму індукується 
розв’язанням прикладних завдань аналізу ринку. В структурі взаємовідносин «маркетинг – логістика» логістич-
ний менеджмент виконує інтегруючу функцію, координуючі дій постачальників, агентів із закупівель, виробників, 
маркетологів, учасників каналів товароруху і покупців.  

Ключові слова: маркетинг, маркетинг-мікс, логістичний мікс, адаптивний механізм.  
 

Постановка проблеми. В сучасних умо-
вах розвитку ринку актуалізується проблема-
тика знаходження і реалізації механізмів уп-
равління маркетинговою діяльністю, що від-
повідають динамічним параметрам конкуре-
нтного середовища. Одним із шляхів виходу 
на траєкторію стабільного ефективного фун-
кціонування економічних суб’єктів є систе-
мне використання інструментального апа-
рату логістики в структурі стратегічного ме-
неджменту організації. 

Пошук адаптивних шляхів конкуренто-
спроможного управління підприємством в 
умовах розширення спектру потреб і зміни 
стереотипів споживчої поведінки зумовив 
формування інтегративних підходів, поєд-
нання близьких за функціональними озна-
ками сфер менеджменту, що реалізувався у 
появі концепції маркетинг-логістичного уп-
равління.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Логістика в якості інструменту бізнесу в 
цивільній галузі стала формуватися на поча-
тку 1950-х років, насамперед у США, сам тер-
мін «логістика» в бізнесі укорінився і став по-
всюдно застосовуватися у світі лише з кінця 
1970-х років. До зазначеного періоду переду-
мови розвитку логістики як науки формува-
лися в рамках військової справи. Еволюція ло-
гістики є віддзеркаленням історії та еволюції 
ринкових відносин в індустріально 

розвинених країнах, при цьому не існує зага-
льно визнаної етапізації її історичного розви-
тку. Ряд дослідників (Крикавський Є.В., Су-
мець А.М.) починають відлік історичного ро-
звитку логістичної концепції з філософського 
періоду (до VIII ст.), виділяючи етап розвитку 
в рамках військової справи (від VIII ст. до  
50-х рр. ХХ ст.). Доісторичний період станов-
лення логістики має широкий часовий діапа-
зон і датується різними вченими, починаючи 
з 20-х рр. ХХ ст. (Лукінський В.С.) і до  
70-х рр. ХХ ст., однак, найбільш розповсюдже-
ним є підхід, шо обмежує зазначений етап  
50-ми рр. ХХ ст. (Анікін Б.А., Кіршина М.В.). 
В подальшому розвитку логістики виділяють 
етапи класичної логістики (Анікін Б.А., Кір-
шина М.В., Кальченко А.Г., Кривещенко В.В.) 
– 60-ті рр. ХХ ст.; часткової інтеграції, інтегра-
ції в межах підприємства, повної інтеграції 
(Лукінський В.С.) – 60-70 рр. ХХ ст., 8-ті рр. 
ХХ ст., з 90-рр. ХХ ст. відповідно; неологістики 
– 80-ті рр. ХХ ст. (Кальченко А.Г., Кривеще-
нко В.В., Анікін Б.А.) [1-10]. 

Мета статті: обґрунтування форму-
вання адаптивного механізму узгодження 
концепцій маркетинг-міксу і логістичного мі-
ксу. 

Виклад основного матеріалу. Узагаль-
нення трансформаційних імпульсів у логіс-
тично-маркетинговій діяльності дозволило 
виділити ключові фактори-детермінанти 
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системного характеру, що визначають спря-
мованість і сутнісне наповнення процесів ево-
люції концепцій логістики і маркетингу і їх 
взаємовідносин (табл. 1). 

Таблиця 1 
Фактори-детермінанти трансформації  
логістично-маркетингової діяльності  

системного характеру  
Фак-
тори 

Стисла характеристика 

Е
ко

н
ом

іч
н

і 

Зміна формату ринку, перехід від ринку вироб-
ника до ринку споживача; 
Посилення концентрації та централізації капі-
талу, зміна моделі ринкової взаємодії на основі 
домінування монополістичної конкуренції; 
Інтернаціоналізація капіталу; 
Поглиблення міжнародного поділу праці та коо-
перації виробництва; 
Підвищення рівня мобільності товарів виробни-
чого та невиробничого призначення. 

П
ол

і-
т

и
ч

н
і Лібералізація зовнішньоекономічних відносин; 

Зміщення центру ваги у регулюванні господарсь-
ких відносин від інституцій національного рівня 
до наднаціональних структур. 

М
іж

-
н

ар
од

н
і Функціонування урядових та неурядових міжна-

родних організацій; 
Регіоналізація на основі функціонування інтегра-
ційних об’єднань 

Т
ех

-
н

іч
н

і Розвиток сучасних засобів транспорту; 
Поширення інформаційних систем і технологій; 
Розвиток засобів зв’язку та телекомунікацій. 

 

Симбіоз маркетингу і логістики, що став 
результатом зміни сутнісних характеристик 
системи господарювання в процесі трансфо-
рмації конкурентного середовища і техноло-
гічних складових, ґрунтується на реалізації 
мети підвищення цінності товару шляхом мі-
німізації загальних витрат, максимізації ко-
рисності маркетингової і логістичної діяльно-
сті, підвищенні реакційної здатності бізнес-
систем в результаті оптимізації руху матеріа-
льних потоків, синхронізації їх з потоками ін-
формації та грошових коштів. 

В структурі взаємовідносин «маркетинг 
– логістика» логістичний менеджмент вико-
нує інтегруючу функцію, координуючі дії 
постачальників, агентів із закупівель, вироб-
ників, маркетологів, учасників каналів това-
роруху і покупців. Логістичні функції реалі-
зуються шляхом здійснення логістичних опе-
рацій, під якими розуміється відокремлена 
сукупність дій, спрямована на перетворення 
матеріального і/або інформаційного потоку 
[8, 9].  

Логістичні операції – це дії, які не підля-
гають подальшій декомпозиції, вони визнача-
ються цілями і задачами менеджменту і ма-
ють прив’язку до учасників логістичного про-
цесу.  

В рамках взаємодії логістично-маркети-
нгових компонент в комерційній діяльності 

господарюючих суб’єктів вирішується ряд за-
вдань ієрархізація яких дозволяє виділити на-
ступні рівні: глобальний (досягнення стійких 
конкурентних переваг на ринку), загальний 
(підвищення рівня прибутковості компанії), 
тактичний (створення системи регулювання 
матеріальними, інформаційними, сервіс-
ними, фінансовими потоками), операційний 
(створення оптимальних запасів, мінімізація 
часу зберігання товарів у запасах, часу пере-
везень). Всі перелічені завдання об'єднані спі-
льною метою – досягнення максимальної 
пристосованості фірм до мінливої ринкової 
ситуації, тобто оптимізація циклу відтво-
рення шляхом комплексного, орієнтованого 
на потребу, формування потоку матеріалів, 
інформації, послуг, фінансових ресурсів у ви-
робництві і розподілі продукції. 

Досягнення загальної цілі застосування 
логістично-маркетингового підходу передба-
чає спрямування зусиль на скорочення ви-
трат обігу. Останні розподіляються між виро-
бничими підприємствами, з одного боку, і 
підприємствами, які здійснюють операції з 
продуктом, його реалізацію споживачам, – з 
іншого. У зв'язку з інтеграцією логістичних та 
маркетингових функцій з’являється концеп-
ція «повних витрат розподілу». До їх складу 
включають витрати з забезпечення виробни-
цтва матеріальними ресурсами, пояснюючи 
це тим, що рішення, що відносяться до рівня 
обслуговування істотно впливають на розмір 
товарно-матеріальних запасів. Аналіз співвід-
ношення витрат, пов'язаних, з одного боку, з 
матеріально-технічним забезпеченням виро-
бництва, а з іншого – з розподілом готової 
продукції різних галузей промисловості, по-
казав, що, другі можуть бути в два-три рази 
більше перших. Облік витрат здійснюється не 
за функціональним принципом, а з орієнта-
цією на кінцевий результат, коли спочатку 
визначаються «місія» (з точки зору типу ри-
нку, що обслуговується, виду продукції та об-
межень по обслуговуванню), визначаються 
цілі, які повинні бути досягнуті в рамках пев-
ної ситуації «продукт – ринок», а потім ви-
трати, пов'язані з їх виконанням.  

Повні витрати обігу в практичній діяль-
ності виступають як інструмент управління. 
Визначення їх складу аналіз розміру сприя-
ють прийняттю економічно обґрунтованих 
господарських рішень на всіх рівнях управ-
ління. Рівень витрат обігу впливає на еконо-
мічний стан підприємства і його конкуренто-
спроможність, фінансові можливості підпри-
ємства. Фактори, що впливають на форму-
вання витрат обігу в систематизованому ви-
гляді представлені в табл. 2. 
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Аналіз структури логістичних витрат в 
розвинених країнах показує, що найбільшу 
частку в них займають витрати на управління 
запасами (20-40%), транспортні витрати (15-
35%), витрати на адміністративно-управлін-
ські функції (9-14%). В умовах глобалізації ри-
нку ключовою стратегією зниження витрат є 

управління ланцюгами постачань. Основна 
відмінність між логістикою і управлінням ла-
нцюгами постачань полягає в тому, що логіс-
тика виступає стратегічним управлінням усім 
ланцюгом постачань, охоплює різні асорти-
ментні переліки виробів, процеси замовлень, 
виробництва, розподілу. 

 

Таблиця 2 
Фактори, що впливають на формування повних витрат обігу 

Бізнес-функції 
та операції 

Чинники формування витрат 
Кількісні фактори Якісні фактори 

Надходження, 
обробка і оформ-

лення замов-
лення 

Величина та інші умови замовлення 
Кількість замовлень 

Частка витрат на одне замовлення 

Масштаб застосування сучасних інфор-
маційних технологій 

Планування ви-
робництва 

Зміна обсягів господарської діяльності 
Матеріаломісткість продукції 

Вимоги до якості продукції 
Концентрація, спеціалізація, координа-

ція і інтеграція 
Інноваційні технології 

Закупівля і по-
ставка продукції 

Розмір та частота замовлення 
Виробнича програма 

Графік запуску-випуску продукції 
Ціни на сировину і матеріали, ефект масштабу 

в закупівлі 
Обмеженість власного і позикового капіталу 

Кредитно-грошова та податкова полі-
тика 

Методи постачання і обслуговування 
Діапазон ділової активності і фінансове 

становище підприємства 

Складування і 
зберігання про-

дукції 

Розмір замовлення 
Складські площі 

Рівень і стан запасів 
Рівень обладнання складів 

Оборотність оборотних коштів 

Використання сучасних концепцій уп-
равління 

Збут продукції 
Територія зовнішніх і внутрішніх ринків 
Сезонні коливання потреби в продукції 

Темпи інфляції 

Конкурентоспроможність підприємства 
на ринку Концентрація споживачів 
Діяльність підприємств-конкурентів 

Прогноз кон'юнктури ринку 
Доставка 
продукції 

споживачеві 

Характер вантажів 
Тарифні ставки транспортування, знижки Ма-

ршрутизація перевезень 

Вимоги до умов транспортування 
Завантаженість і збалансованість поїздок 

 

Представники більшості великих ком-
паній усвідомлюють необхідність дослі-
дження можливостей, що надаються глобаль-
ним ринком. Зокрема, багато фірм, зацікавле-
них в ефективнішому застосуванні логістики 
і організації управління матеріальними ресу-
рсами, здійснюють оцінку потенціалу зарубі-
жних джерел сировини. Для максимізації ек-
спорту готової продукції і результативнішого 
проникнення на міжнародні ринки у всьому 
світі організовуються міжнародні логістичні 
системи і створюються логістичні ланцюги. У 
впровадженні глобальних логістичних кон-
цепцій ряд господарюючих суб'єктів бачить 
можливість отримати конкурентні переваги 
за рахунок очікуваних підвищення продук-
тивності праці, зростання ефективності виро-
бництва і диференціації вироблюваної про-
дукції. 

Одночасно великі компанії географічно 
розширюють область проведення маркетин-
гових досліджень в пошуку нових ринків 
збуту товарів і джерел сировини. Потенціал 
маркетингових стратегій проникнення на 
міжнародні ринку підвищується за рахунок 

формування загальних для усіх споживачів 
(незалежно від країни або регіону) потреб. 
Велику роль в цьому зіграли засоби комуніка-
ції. Схожість споживчих переваг зумовила ма-
сову відмову від традиційних товарів на ко-
ристь нових, які внаслідок дії культурних і 
економічних чинників повинні були вигідно 
відрізнятися за ціною і якістю. Високоякісний 
товар, що реалізовується за ціною, що відпо-
відає місцевому рівню цін, привабливіший 
для людей у всьому світі. Крім того, викорис-
тання продукту, аналогічного пропонова-
ному на ринках розвинених і благополучних 
країн, створює ілюзію наближення до рівня 
життя в цих країнах. 

Міжнародний поділ праці і кооперація 
сприяли створенню великої кількості транс-
національних компаній, що використовують 
у бізнесі (передусім в дистрибуції товарів) 
міжнародні логістичні ланцюги і канали. Пе-
рспективи розвитку останніх пов'язані зі збі-
льшенням віддачі на вкладений капітал, зни-
женням тарифів логістичних посередників в 
інших країнах, поліпшенням фінансових і ін-
ших умов. Значну роль відіграють також 
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великі міжнародні транспортно-експедитор-
ські організації, страхові компанії і глобальні 
телекомунікаційні мережі. Отримання си-
нергетичного ефекту в набутті конкурен-
тних переваг суб’єктами підприємниць-
кої діяльності лежить на шляху побудови 

адаптивного механізму узгодження кон-
цепцій маркетинг-міксу і логістичного мі-
ксу, що представляє собою комплекс мар-
кетингово-логістичного управління. 
Його концептуальна архітектура ілюст-
рується на рис. 1.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Адаптивний механізм узгодження концепцій маркетинг-міксу і логістичного міксу 
 

Отже, використання інструментального 
апарату логістики в структурі стратегічного 
маркетингу організації зумовлюється наступ-
ними системоутворюючими компонентами 
функціонування економічної системи, що 
стали точками біфуркації для еволюції взає-
модії логістичної і маркетингової концепцій: 
перехід від ринку виробника до ринку спо-
живача, розвиток ринків монополістичної 
конкуренції, прогрес в комп’ютерних техно-
логіях, світова енергетична криза, глобаліза-
ція ринку, бурхливий розвиток спілок і алья-
нсів в бізнесі, зміни в системі регулювання на 
національному та міжнародному рівнях. 
Представлені чинники було об’єднано в сис-
тему факторів-детермінант трансформації 
логістично-маркетингової діяльності, що 
включила економічні, політичні, міжнародні, 
технічні компоненти. 

Симбіоз маркетингу і логістики ґрунту-
ється на реалізації мети підвищення цінності 
товару шляхом мінімізації загальних витрат, 
максимізації корисності маркетингової і логі-
стичної діяльності, підвищенні реакційної 
здатності бізнес-систем в результаті оптиміза-
ції руху матеріальних потоків, синхронізації 
їх з потоками інформації та грошових коштів. 
В структурі взаємовідносин «маркетинг – ло-
гістика» логістичний менеджмент виконує 
інтегруючу функцію, координуючі дії 

постачальників, агентів із закупівель, вироб-
ників, маркетологів, учасників каналів това-
роруху і покупців. 

Ключовим напрямком зниження витрат 
в рамках стратегії підвищення конкурентоз-
датності підприємств в умовах глобалізації 
виступає управління ланцюгами постачань. 
Інтеграція бізнес-процесів в рамках ланцюга 
постачань дозволяє створювати додаткову 
цінність для клієнта. В рамках логістично-ма-
ркетингового підходу формування логістич-
них ланцюгів поставок дозволяє використати 
можливості, що надаються глобальним рин-
ком, а саме підвищити продуктивність праці, 
досягти зростання ефективності виробниц-
тва і диференціації вироблюваної продукції, 
розширити область проведення маркетинго-
вих досліджень в пошуку нових ринків збуту 
товарів і джерел сировини. Концепція марке-
тинг-логістичного управління реалізується 
на основі симбіозу концепцій маркетинг-мі-
ксу «4Р» та логістичного міксу «7R» в рамках 
адаптивного механізму. Останній побудова-
ний на взаємодії концептуального блоку та 
забезпечуючого блоку. Функціональне напо-
внення концептуального блоку полягає в ро-
зробці стратегії і тактики виробничої, збуто-
вої діяльності, цінової політики. Забезпечую-
чий блок зорієнтовано на визначення пара-
метрів і реалізацію операційної діяльності з 

Аналіз ринку 

Продукт Ціна Місце Просування 

Маркетинг-мікс «4Р» 

Концептуальний блок 

Формування конкурент-
них переваг 

Розробка стратегії і тактики вироб-
ничої, збутової діяльності, цінової по-

літики 

Визначення параметрів та ре-
алізація операційної діяльно-
сті з формування запасів. 
Складування, транспорту-
вання продукції.  

Логістичний мікс«7P» 

Забезпечуючий блок 

Продукт Час Місце Якість Кількість 

Споживач Витрати 

Логістика  
закупівель 

Логістика  
запасів 

Виробнича 
 логістика 

Логістика  
збуту 

Сервісна  
логістика 

Інформаційна  
логістика 
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формування запасів, складування, транспор-
тування продукції (управління рухом матері-
ального потоку). Маркетингова складова ме-
ханізму індукується розв’язанням приклад-
них завдань аналізу ринку. 

Висновки. Таким чином, концепція ма-
ркетинг-логістичного управління реалізує 
мету підвищення цінності товару (форму-
вання конкурентних переваг) на основі сим-
біозу концепцій маркетинг-міксу «4Р» та ло-
гістичного міксу «7R» в рамках адаптивного 
механізму, який забезпечує взаємодію конце-
птуального блоку з функціональним напов-
ненням щодо розробки стратегії і тактики ви-
робничої, збутової діяльності, цінової полі-
тики та забезпечуючого блоку, 

зорієнтованого на визначення параметрів і 
реалізацію операційної діяльності з форму-
вання запасів, складування, транспортування 
продукції (управління рухом матеріального 
потоку). Маркетингова складова механізму 
індукується розв’язанням прикладних за-
вдань аналізу ринку. Логістичні елементи 
представлені системою взаємодіючих функ-
ціо-нальних підгалузей, що включають етапи 
руху матеріального потоку від зовнішніх пос-
тачальників (логістика закупівель, логістика 
запасів) до споживачів (логістика збуту, серві-
сна логістика), включаючи опосередкуючи 
блоки внутрішньовиробничого руху матеріа-
льних цінностей та інформаційного забезпе-
чення всіх перерахованих процесів.  
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Abstract  
Turchyn L. Formation of adaptive mechanism of harmonization of marketing mix and logistic mix con-

cepts. 
In modern conditions of market development, the issue of finding and implementing mechanisms for managing 

marketing activities that meet the dynamic parameters of the competitive environment is relevant. One of the ways to enter 
the trajectory of stable and effective functioning of economic entities is the systematic use of the instrumental apparatus of 
logistics in the structure of strategic management of the organization. The search for adaptive ways of competitive manage-
ment of the enterprise in terms of expanding the range of needs and changing stereotypes of consumer behavior has led to 

http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/1231/1/5.pdf
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the formation of integrative approaches, a combination of similar functional areas of management, implemented in the con-
cept of marketing and logistics management. The article proposes and substantiates an adaptive mechanism for coordinating 
the concepts of marketing mix and logistics mix, which is a complex of marketing and logistics management, built on the 
interaction of the conceptual unit and the supply unit. Thus, the concept of marketing and logistics management realizes 
the goal of increasing the value of goods (formation of competitive advantages) on the basis of a symbiosis of concepts of 
marketing mix "4P" and logistics mix "7R" within the adaptive mechanism, which provides interaction of the conceptual 
block with functional filling concerning development of strategy and tactics of production, sales activity, the price policy 
and the providing block focused on definition of parameters and realization of operational activity on formation of stocks, 
warehousing, transportation products (control of material flow). The marketing component of the mechanism is induced by 
solving applied problems of market analysis. Logistics elements are represented by a system of interacting functional sub-
sectors, which include the stages of material flow from external suppliers (procurement logistics, inventory logistics) to 
consumers (sales logistics, service logistics), including mediating blocks of internal production movement of material values 
and information support of all listed. 

Keywords: marketing, marketing mix, logistic mix, adaptive mechanism. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ 
  

 

Кінзерська О. Ідентифікація стратегічної позиції сталого розвитку вітчизняної аграрної галузі.  
Актуальним завданням розвитку національної економіки є сталий розвиток вітчизняної аграрної галузі. 

Економічні кризи і політичні конфлікти останніх років підтверджують необхідність чіткої ідентифікації стра-
тегічної позиції сталого розвитку для подальшої реалізації та розвитку даної галузі. У статті виокремлено клю-
чові індикатори та сформовано систему, що характеризує поточний стан та тенденції сталого розвитку агра-
рного виробництва в розрізі основних компонентів за допомогою таксономічного аналізу. Комплексне оцінювання 
тенденцій сталого розвитку аграрної сфери за допомогою інструментів таксономічного аналізу дозволяє дійти 
висновку, що метою стратегії сталого розвитку аграрної сфери України є забезпечення продовольчої безпеки дер-
жави через формування внутрішньої та міжнародної конкурентоспроможності галузі з метою ефективного соці-
ально-економічного розвитку країни. В процесі розробки структурної політики сталого розвитку аграрної сфери 
економіки необхідно враховувати регіональні особливості та відмінності аграрного виробництва з метою запро-
вадження регіонально-адаптованих механізмів трансформації аграрного потенціалу та усунення дисбалансів регі-
онального розвитку аграрного сектора економіки. 

Ключові слова: стратегія, індикатори сталого розвитку, сталий розвиток, аграрна галузь, таксономіч-
ний аналіз.  
 

Постановка проблеми. Прискорення 
інтеграційних процесів розвитку світової еко-
номіки, глобалізація ринків, зростання кон-
курентної боротьби та загострення кризових 
явищ зумовили необхідність переходу на 
нову модель господарювання, основою якої 
стала концепція сталого розвитку. Для конце-
пції сталого розвитку характерне збалансо-
ване вирішення проблем економічної та соці-
альної сфер із одночасним вирішенням про-
блем навколишнього природного середо-
вища для забезпечення життєдіяльності май-
бутніх поколінь. Така концепція передбачає 
антропоцентричний варіант забезпечення 

потреб людства. Масштаби даного кола про-
блематик мають загальносвітовий характер, 
проте вони вирізняються особливостями в ок-
ремих сферах та сегментах суспільних відно-
син. Саме стан розвитку аграрного сектора 
виступає визначальним чинником економіч-
ної та соціально-політичної стабільності сус-
пільства. Аграрний сектор має величезний 
потенціал і володіє суттєвими резервами і 
саме він визначає соціально-економічні 
умови життя людей і є споживачем великих 
обсягів матеріально-технічних ресурсів. Ста-
лому розвитку притаманні загальні риси сис-
теми в цілому, а також особливості, що 
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характеризують своєрідність та необхідність 
дослідження аграрного сектору  

Актуальним завданням розвитку націо-
нальної економіки є сталий розвиток вітчизня-
ної аграрної галузі. Економічні кризи і політи-
чні конфлікти останніх років підтверджують 
необхідність чіткої ідентифікації стратегічної 
позиції сталого розвитку для подальшої реалі-
зації та розвитку даної галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Системність розвитку всіх структурних 
елементів сталого розвитку аграрної галузі 
опрацьовано в численних роботах вітчизня-
них науковців: Буринської О.І., Катан Л.І., Ко-
твицької Н.М., Лопатинського Ю.М., Ма-
ліка М.Й., Попової О.Л., Ревуцької А.О., Саб-
лука П.Т., Смолія Л. В., Шпикуляка О. Г., Шу-
бравської О.В. та інших вітчизняних науков-
ців.  

В агропромисловому бізнесі України 
проблеми сталого розвитку та соціальної від-
повідальності набувають особливого зна-
чення. За період реформування в аграрній 
галузі втрачені стійкі зв'язки між підприємст-
вами суміжних галузей, що призвело до нее-
фективного використання унікального ресу-
рсу країни – орних земель, необґрунтованого 
збільшення числа посередників в ланцюжку 
створення цінності, зниження продуктивно-
сті праці в сфері агропромислового виробни-
цтва, і як наслідок, зростання цін на продук-
цію сільського господарства і переробної про-
мисловості вітчизняного виробництва. 

Формулювання цілей статті. Виокре-
мити ключові індикатори та сформувати сис-
тему, що характеризує поточний стан та тен-
денції сталого розвитку аграрного виробниц-
тва в розрізі основних компонентів за допомо-
гою таксономічного аналізу, що дасть змогу 
впорядкувати багатомірний статистичний 
матеріал в єдину кількісну характеристику та 
побудувати загальну оцінки складного об'є-
кту або процесу, в даному випадку позиціо-
нування сталого розвитку вітчизняної аграр-
ної галуззі. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Державна підтримка сталого розви-
тку вітчизняної аграрної галузі є складовою 
аграрної політики, здійснюється через насту-
пні державні інституції: Верховна Рада Укра-
їни, Кабінет Міністрів України, Міністерство 
аграрної політики та продовольства України 
і Державна фіскальна служба [3].  Зокрема, 
Верховною Радою України прийнято ряд за-
конодавчих та нормативних актів, які спря-
мовані на врегулювання відносин між 
суб’єктами господарювання та державою. За-
кон України «Про державну підтримку 

сільського господарства України» визначає 
основи державної політики у бюджетній, кре-
дитній, ціновій, регуляторній та інших сфе-
рах державного управління щодо стимулю-
вання виробництва сільськогосподарської 
продукції та розвитку аграрного ринку, а та-
кож забезпечення продовольчої безпеки насе-
лення [6]. Відповідно до Закону, така підтри-
мка здійснюється Кабінетом Міністрів Укра-
їни через Аграрний фонд. Одним з основних 
інструментів регулювання аграрного ринку 
КМУ виступають механізми товарної та фі-
нансової інтервенції. Важливими заходами 
підтримки аграрної галузі є створення Дер-
жавною фіскальною службою спеціального 
податкового режиму та програми, які реалі-
зує Міністерство аграрної політики та продо-
вольства України. 

В системі сталого розвитку аграрної га-
лузі та її забезпечувальних елементів актуалі-
зується проблематика вибору системи показ-
ників (індикаторів) сталого розвитку аграр-
ної галузі, що вимагає застосування систем-
ного підходу з урахуванням цілей і завдань та 
шляхів її інтегрування у загальнодержавну 
систему показників.  

Ефективне управління сталим розвит-
ком аграрного сектору економіки – це про-
цес, спрямований на створення функціональ-
ного середовища, в якому є економічна, соці-
альна та екологічна складові, які гармонійно 
поєднуються та ефективно функціонують. 
Важливою проблемою реалізації стратегії ста-
лого розвитку аграрного сектору є форму-
вання системи вимірювання кількісної та які-
сної оцінки цього процесу. Основними вимо-
гами до цієї системи є її повнота та інтегрова-
ність компонентів сталого розвитку. Вважа-
ємо, що складовими комплексної оцінки ста-
лого розвитку аграрного сектору є сукупність 
констант, що визначають економічні параме-
три його функціонування, та сукупність по-
казників, що характеризують удосконалення 
технології експлуатації окремих складових. 
Системний і комплексний підхід до вирі-
шення проблеми економічної оцінки сталого 
розвитку аграрного сектору економіки Укра-
їни в умовах глобалізації сприятиме збалан-
сованості економічного, соціального та еко-
логічного розвитку сільського господарства 
для забезпечення продовольчої та ресурсно-
екологічної безпеки. Метою формування сис-
теми показників сталого розвитку аграрного 
сектору в регіональному вимірі є розробка 
методичних засад та практичних рекоменда-
цій щодо визначення місця району чи області 
порівняно з іншими адміністративно-терито-
ріальними одиницями у національному 
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аграрному секторі, формуючи інструменти 
прийняття управлінських рішень для держа-
вних і регіональних органів влади, реалізації 
регіональних програм і планів відповідно до 
концепції сталого розвитку. Оцінка рівня ста-
лого розвитку аграрного сектору в регіональ-
ному вимірі повинна здійснюватися в певній 
послідовності. 

Алгоритм дослідження включає моніто-
ринг інформаційного простору в регіональ-
ному контексті на наявність, доступність, по-
рівнянність та об’єктивність інформації про 
економічне, соціальне та екологічне стано-
вище регіонів країни. Моніторинг має синте-
зувати різноманітну інформацію на основі: 
визначення особливостей, умов та передумов 
функціонування та розвитку соціальної, еко-
номічної та екологічної сфер сталого розви-
тку аграрного сектору в розрізі регіонів кра-
їни; аналіз тенденцій і факторів, що вплива-
ють на процеси відтворення; вивчення зовні-
шнього і внутрішнього середовища та транс-
формаційних особливостей. 

Однією з ключових умов системної та 
послідовної реалізації стратегії сталого розви-
тку в аграрному секторі є розробка деталь-
ного плану дій, стратегії забезпечення повно-
цінного здійснення господарської діяльності 
на національному, регіональному та місце-
вому рівнях без дискримінації екологічних 
факторів. та соціальних інтересів з урахуван-
ням міжнародного досвіду, реалізації цієї 
концепції та реалій глобального розвитку за-
галом. Сталий розвиток аграрного сектору в 
регіональному аспекті потребує розробки 
концептуальних засад та передових техноло-
гій управління системою стратегічних та опе-
ративних цілей переходу до комплексного 
економічного, соціального та екологічного 
розвитку країни. 

Вивчення науково-методичних матеріа-
лів в розрізі даної проблематики дозволяє 
стверджувати, що сучасна наукова парадигма 
зосереджена на кількісних аспектах сталості 
розвитку аграрного сектору, що у свою чергу 
ускладнює формування об'єктивної оцінки 
тенденцій, напрямів і масштабів розвитку га-
лузі на засадах сталості. Об’єктивна система 
оцінювання розвитку сталого розвитку агра-
рної сфери у регіональному розрізі є необхід-
ною для вироблення та реалізації стратегії пе-
реходу до нової моделі розвитку аграрної га-
лузі вітчизняної економіки. 

Дослідження різновекторних підходів 
щодо ідентифікації стану досягнення цілей 
сталого розвитку дозволяє виділити роботу 
Власенко Н., в якій виділено понад 120 інди-
каторів сталого розвитку 

сільськогосподарських підприємств на регіо-
нальному рівні [2]. На основі вказаної класи-
фікації Н.М. Лемещенко розроблено підхід 
оцінювання показників сталого розвитку на 
базі таксономічного аналізу. За розробленою 
методологією основними компонентами, які 
чинять вплив на сталість розвитку агарних 
підприємств виступають економічний (земе-
льний, трудовий, матеріально-технічний), со-
ціальний та екологічний індикатори [4]. 

В контексті даного дослідження модель 
сталого розвитку аграрної галузі базується на 
п’яти групах ключових індикаторів: економі-
чні, соціальні, екологічні, інноваційно-інвес-
тиційні та індикатори розвитку зовнішньо-
економічного (експортного) потенціалу агар-
ної сфери національної економіки. З огляду 
на те, що  показники сталого розвитку є різ-
новекторними і базуються на використанні 
різних видів ресурсів та потенціалу, то саме за 
допомогою інструментарію таксономічного 
аналізу їх було інтегровано в єдиний резуль-
тат.  

Таксономічний аналіз  полягає у співс-
тавленні об'єктів, які характеризуються вели-
кою кількістю ознак, вирішує проблеми «по-
рядкування багатомірного статистичного ма-
теріалу в єдину кількісну характеристику, 
можливість побудови загальної оцінки склад-
ного об'єкту або процесу. Методологія стан-
дартизації показників використовується в ба-
гатьох економіко-статистичних методах і пе-
редбачає нормування вихідних даних з ме-
тою набуття ними безрозмірного вигляду [1].  

В процесі розрахунку кінцевого таксоно-
мічного показника збалансованості сталого 
розвитку аграрної галузі за економічною, соці-
альною, екологічною, інноваційно-інвести-
ційною та складовою зовнішньоекономічного 
(експортного) потенціалу було сформовано 
систему з 50 індикаторів, що характеризують 
поточний стан та тенденції сталого розвитку 
аграрного виробництва в розрізі основних 
компонентів. Групування індикаторів (показ-
ників) (М1–М50) сталого розвитку аграрної га-
лузі України наведено в табл. 1. 

Виходячи із сформованої  системи інди-
каторів сталого розвитку аграрної галузі, мо-
жна узагальнити, що основними дестимуля-
торами розвитку є рівень безробіття у сільсь-
кій місцевості, площа порушених земель сіль-
ськогосподарського призначення, утворення 
відходів від сільськогосподарської діяльності, 
амортизація основних засобів за рік, які пот-
ребують негайного вирішення для забезпе-
чення сталого розвитку аграрної галузі, адже 
кожен із цих показників впливають на осно-
вні складові сталого розвитку: соціальну, 
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екологічну та економічну, в той час, можемо 
спостерігати, що загальна більшість 

індикаторів є стимулюючими, які  формують 
позитивні перспективи для розвитку галузі. 

 

Таблиця 1 
Система індикаторів для розрахунку таксономічного показника сталого розвитку аграр-

ної галузі України (авторська розробка) 
Умовне по-
значення 

Показники Од. виміру S/D* 

1 2 3 4 5 

Ін
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и
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о
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о
м
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о
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и
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𝑀1 Валовий обсяг виробництва продукції сільського господарства млн. грн S 
𝑀2 Випуск продукції рослинництва ( у фактичних цінах) млн. грн S 
𝑀3 Випуск продукції тваринництва (у фактичних цінах) млн. грн S 
𝑀4 Посівна площа сільськогосподарських культур тис. га S 
𝑀5 Кількість діючих підприємств і галузі шт. S 
𝑀6 Динаміка індексів сільськогосподарської продукції % S 
𝑀7 Чистий прибуток (збиток) підприємств галузі млн. грн S 
𝑀8 Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств аграрної галузі % S 
𝑀9 Кількість найманих працівників тис. осіб S 
𝑀10 Продуктивність праці у розрахунку на одного зайнятого тис. грн S 
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𝑀11 Чисельність сільського населення тис. осіб S 
𝑀12 Чисельність зайнятого населення у сільському господарстві тис. осіб S 
𝑀13 Середня номінальна заробітна плата в сільському господарстві грн S 
𝑀14 Сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарств грн S 
𝑀15 Доходи домашніх господарств в середньому за місяць у розрахунку на одне господарства грн S 
𝑀16 Рівень безробіття у сільській місцевості тис. осіб D 

𝑀17 
Рівень освіти сільського населення (частка населення, що має вищу або професійно-тех-

нічну освіту) 
% S 

𝑀18 Якість та доступність медичної допомоги в сільській місцевості % S 
𝑀19 Площа сільськогосподарських угідь та землі на одного сільського жителя га на 1 особу S 
𝑀20 Забезпечення розвитку соціальної сфери та сільських територій млн. грн S 
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𝑀21 Сільськогосподарські угіддя тис. га S 
𝑀22 Рілля тис. га S 

𝑀23 
Внесення мінеральних (у т.ч. азотних) та органічних добрив під урожай сільськогоспо-

дарських культур 
1000 т S 

𝑀24 
Площа порушених земель сільськогосподарського призначення тис. га D 

𝑀25 
Площа сільськогосподарських угідь на одного жителя країни га S 

𝑀26 
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища тис. грн S 

𝑀27 
Площа органічних сільськогосподарських угідь тис. га S 

𝑀28 
Кількість сільськогосподарських підприємств, що виробляють органічну продукцію од. S 

𝑀29 
Видатки державного бюджету на підтримку та відтворення природного потенціалу сіль-

ського господарства 
Тис. грн S 

𝑀30 
Утворення відходів від сільськогосподарської діяльності тис. т D 
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𝑀31 
Загальний обсяг залучення інвестицій в агарну сферу економіки млн. грн S 

𝑀32 
Динаміка частки інвестицій у розвиток аграрної сфери економіки до загального обсягу 

інвестування економіки країни 
% S 

𝑀33 
Обсяг капітальних інвестицій в аграрний сектор млн. грн S 

𝑀34 
Кількість виконаних наукових та науково-дослідних робіт в аграрній галузі од. S 

𝑀35 
Державне кредитування сільськогосподарського виробництва млн. грн S 

𝑀36 
Кількість інноваційно-активних підприємств у галузі од. S 

𝑀37 
Обсяг реалізованої інноваційної продукції млн. грн S 

𝑀38 
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в аграрний сектор економіки України 

млн. дол. 
США 

S 

𝑀39 
Середній рівень прямих іноземних інвестицій на зайнятого у сільському господарстві грн S 

𝑀40 
Амортизація (знос) основних засобів за рік млн. грн D 
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𝑀41 
Динаміка обсягу експорту сільськогосподарської продукції України 

млн. дол. 
США 

S 

𝑀42 
Частка сільськогосподарської та продовольчої продукції в загальній структурі експорту % S 

𝑀43 
Динаміка обсягу імпорту сільськогосподарської продукції України 

млн. дол. 
США 

S 

𝑀44 
Частка сільськогосподарської та продовольчої продукції в загальній структурі імпорту % S 

𝑀45 
Питома вага експорту продукції рослинництва в загальній структурі експорту агропро-

довольчої продукції 
% S 

𝑀46 
Питома вага експорту продукції тваринництва в загальній структурі експорту агропро-

довольчої продукції 
% S 

𝑀47 
Частка готових харчових продуктів у загальній товарній структурі % S 

𝑀48 
Індекс фізичного обсягу  (Ласпейреса) у зовнішній торгівлі продукцією аграрної галузі 

(за експортом) 
% S 

𝑀49 
Індекс умов торгівлі продукцією аграрної галузі (усереднений по галузі) % S 

𝑀50 
Сальдо зовнiшньої торгiвлi продукцiєю аграрного сектору економіки 

млн. дол. 
США 

S 

*S – стимулятор розвитку; D – дестимулятор розвитку. 
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Висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у даному на-
прямі. Отже, результати дослідження дозво-
ляють стверджувати, що сталий розвиток аг-
рарної галузі національної економіки в сучас-
них умовах може відбуватись за умови пропо-
рційного та узгодженого розвитку взаємопо-
в'язаних складових, включаючи: економічну, 
соціальну, екологічну, інноваційно-інвести-
ційну та підсистему сталого розвитку зовніш-
ньоекономічної складової. Комплексне оці-
нювання тенденцій сталого розвитку аграр-
ної сфери за допомогою інструментів таксо-
номічного аналізу дозволяє дійти висновку, 
що метою стратегії сталого розвитку аграрної 
сфери України є забезпечення продовольчої 
безпеки держави через формування внутріш-
ньої та міжнародної конкурентоспроможно-
сті галузі з метою ефективного соціально-еко-
номічного розвитку країни. В процесі розро-
бки структурної політики сталого розвитку 
аграрної сфери економіки необхідно врахо-
вувати регіональні особливості та відмінності 
аграрного виробництва з метою запрова-
дження регіонально-адаптованих механізмів 

трансформації аграрного потенціалу та усу-
нення дисбалансів регіонального розвитку 
аграрного сектора економіки. 

Завдання практичної реалізації та реа-
лізації концепції сталого розвитку в агропро-
мисловій сфері залишається відкритим, оскі-
льки виходячи з відповідних передумов кон-
цепція сталого розвитку аграрного сектору 
має формуватися на основі цілеспрямованої 
політики, управління, формування та реалі-
зації концепції сталого розвитку аграрного 
сектору. включаючи державний, регіональ-
ний та місцевий рівні. Аграрному сектору 
відводиться провідне місце в системі терито-
ріально-галузевої структури економіки регіо-
нів України, що визначається необхідністю 
забезпечення їх довгострокової продовольчої 
незалежності, багатогранності та технологіч-
ної диференціації сільського господарства. 
Конкурентоспроможність та стратегічна ефе-
ктивність аграрного сектору області забезпе-
чується ефективним використанням приро-
дно-ресурсного та економічного потенціалів, 
які формуються під впливом поєднання різ-
них факторів та визначальних умов. 

 

Література. 

1. Бешелев С., Гурвиц Ф. Математико-статистические методы экспертных оценок. М.: Статистика, 
1994. 256 с. 

2. Власенко Н. Показники для моніторингу стану досягнення цілей сталого розвитку: методологія 
збору та розрахунку даних. Аналітичній звіт. 2017. 232 с. 

3. Ільчук О.М. Державна підтримка сільського господарства в Україні. Економіка АПК. 2019. № 2. 
С. 93-98. 

4. Лемещенко Н.М. Моделювання сталого розвитку сільськогосподарських підприємств за допомо-
гою таксономічного аналізу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород, 2018. Ви-
пуск 20: Частина 2. С. 83–88. 

5. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

6. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15. 

7. Проект «Стратегії сталого розвитку України до 2030 року»  URL: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6YF00A.html  

8. Устік О. М., Гіржева О. М. Архітектоніка механізму інформаційної підтримки стратегічного 
управляння маркетингом і збутом в аграрному підприємстві. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 
2020. № 1. С. 64-70. 

References. 
1. Beshelev, S., Hurvyts, F. (1994). Matematyko-statystycheskye metody ekspertnykh otsenok. [Mathematical and 

statistical methods of expert evaluations]. Statystyka. Moscow. Russia.  
2. Vlasenko, N. (2017). Pokaznyky dlia monitorynhu stanu dosiahnennia tsilej staloho rozvytku: metodolohiia zbo-ru 

ta rozrakhunku danykh. Analitychnij zvit. [Indicators for monitoring the state of achievement of sustainable 
development goals: methodology of data collection and calculation. Analytical report]. 

3. Il'chuk, O.M. (2019). «State support of agriculture in Ukraine». Ekonomika APK. № 2, рр. 93-98. 

4. Lemeschenko, N.M. (2018). «Modeling of sustainable development of agricultural enterprises using 

taxonomic analysis». Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Uzhhorod, Issue 20: Part 2, 
pp. 83–88. 

5. Ofitsijnyj veb-sajt Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. [Official website of the State Statistics Service 
of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6YF00A.html


Інноваційні технології інтеграційної та комерційної взаємодії суб'єктів аграрного ринку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2021 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 15 ~ 

6. Pro derzhavnu pidtrymku sil's'koho hospodarstva Ukrainy: Zakon Ukrainy. [On state support of 
agriculture of Ukraine: Law of Ukraine]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15. 

7. Proekt «Stratehii staloho rozvytku Ukrainy do 2030 roku». [Project "Sustainable Development Strategy of 
Ukraine until 2030"]. Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6YF00A.html 

8. Ustik T., Hirzheva O. Architectonics of the mechanism of information support of strategic management 
of marketing and sales in the agricultural enterprise. Actual problems of innovative economy. 2020. No. 1,  
pp. 64-70. 

 

 

Abstract 
Kinzerska O. Identification of the strategic position of sustainable development of the domestic 

agricultural industry. 
An urgent task for the development of the national economy is the sustainable development of the domestic 

agricultural sector. Economic crises and political conflicts in recent years confirm the need for a clear identification of the 
strategic position of sustainable development for further implementation and development of the industry. 

Identify key indicators and form a system that characterizes the current state and trends of sustainable development 
of agricultural production in terms of key components through taxonomic analysis, which will organize multidimensional 
statistics into a single quantitative characteristic and build overall estimates of a complex object or process in this case of 
positioning the sustainable development of the domestic agricultural sector. 

Thus, the results of the study suggest that sustainable development of the agricultural sector of the national economy 
in modern conditions can occur under the condition of proportional and coordinated development of interrelated 
components, including: economic, social, environmental, innovation and investment subsystem of sustainable development 
of foreign economic component. 

Comprehensive assessment of sustainable development trends in the agricultural sector using taxonomic analysis 
tools allows us to conclude that the purpose of the strategy of sustainable development of Ukraine's agricultural sector is to 
ensure food security through the formation of domestic and international competitiveness of the industry for effective socio-
economic development. In the process of developing a structural policy for sustainable development of the agricultural 
sector, it is necessary to take into account regional features and differences in agricultural production in order to introduce 
regionally adapted mechanisms for transforming agricultural potential and eliminating imbalances in regional development 
of the agricultural sector. 

Keywords: strategy, indicators of sustainable development, sustainable development, agricultural sector, taxonomic 
analysis. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ 
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 
 

Карпін С. І. Теоретичні аспекти інвестиційно-інноваційної інтеграційної стратегії  розвитку 
агропромислового комплексу. 

Вступ. Інституційні перетворення, які відбуваються у національному макроекономічному середовищі  ви-
кликали зміни у розвитку інтеграційних процесів в структурі агропромислового комплексу. В останні роки у 
агропромисловому комплексі за рахунок різноманітних форм посилюється вплив інтеграційних процесів на те-
мпи економічного зростання та перспективи розвитку його суб’єктів господарювання.. Сучасний стан агропро-
мислового комплексу національної економіки та поширення пандемії COVID-19 обмежує соціально-економічні мо-
жливості у внутрішньогалузевому середовищі та надає інерційність процесам розвитку агропромислового вироб-
ництва у національному макроекономічному середовищі. 

Метою статті є дослідження  теоретичних аспектів інвестиційно-інноваційної інтеграційної стратегії  
розвитку агропромислового комплексу.  

Матеріали та методи. Теоретичним підґрунтям у процесі наукового дослідження стали наукові праці ві-
домих українських та зарубіжних науковців, законодавство України та нормативні акти. Під час дослідження 
були використані загальнонаукові і спеціальні методи: аналізу, діагностики,  синтезу, індукції, дедукції – для дос-
лідження  теоретичних аспектів інвестиційно-інноваційної інтеграційної стратегії  розвитку агропромислового 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6YF00A.html
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комплексу; було використано метод узагальнення та конкретизації щодо завдань стратегії  розвитку агропроми-
слового комплексу. 

Результати. У науковому досліджено  теоретичні аспекти інвестиційно-інноваційної інтеграційної стра-
тегії  розвитку агропромислового комплексу. 

Висновки. За результатами дослідження, доведено, що інвестиційно-інноваційна інтеграційна стратегія  ро-
звитку агропромислового комплексу деталізовано пояснює, як буде відбуватися управління інвестиційно-інновацій-
ними інтеграційними процесами у агропромислового комплексу  для забезпечення його ефективного функціонування 
та розвитку в умовах глобальних викликів. Інвестиційно-інноваційна інтеграційна стратегія  розвитку агропроми-
слового комплексу дозволяє оцінити експортний потенціал агропромислової продукції, сформувати експортно-ім-
портну стратегію та адекватний механізм зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням зони вільної торгівлі з 
країнами Європейського Союзу та іншими країнами міжнародного простору в умовах глобальних викликів.  

Ключові слова: агропромисловий комплекс, розвиток, структурно-функціональне забезпечення, глобаліза-
ція, інтеграція, сталий розвиток, соціально-економічні аспекти, стратегічні імперативи, інновації, стратегія. 

 

Постановка проблеми. Стратегічне уп-
равління розвитком агропромислового ком-
плексу охоплює нормативно-правові, органі-
заційні, структурні, функціональні, вироб-
ничі, інвестиційні, інноваційні, економічні, 
соціальні й екологічні аспекти. Пріоритетом 
системи стратегічного  управління розвитком 
агропромислового комплексу в  умовах по-
ширення пандемії COVID-19 та агресивної 
політики зовнішнього оточення є забезпе-
чення сталого соціально-економічного зрос-
тання, підвищення соціально-економічних 
стандартів та забезпечення продовольчої без-
пеки країни. Тому, з урахуванням визначе-
них аспектів, дослідження теоретичних аспе-
ктів інвестиційно-інноваційної інтеграційної 
стратегії  розвитку агропромислового ком-
плексу є актуальним та необхідним завдан-
ням сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичні аспекти забезпечення розви-
тку агропромислового комплексу широко 
представлені у наукових працях таких відо-
мих зарубіжних науковців як:  К. Прахалад, 
Д. Рікардо, У. Ростоу, Ж.-Б. Сей, А. Сміт, 
М. Тодаро, Р. Харрод, Т. Шульц, Й. Шумпе-
тер. Деякі теоретико-методологічні аспекти 
фундаменту системи стратегічного управ-
ління у агропромисловому комплексі відо-
бражені у працях: П. Гайдуцький, О. Головче-
нко, М. Долішній, Л. Дейнеко, Ж. Дерій, 
М. Дем’яненко, Г. Запша, В.  Ільчук, М. Кра-
пивко, А. Лисецький, М. Лендел, Ю. Лупенко, 
Є. Масленніков, Ю. Мельник, Б. Пасхавер, Г. Пі-
длісецький, О. Радченко, М. Сахацький, П. Саб-
лук, Ю. Сафонов, М. Хвесик, О. Чубукова, 
О. Шебаніна, О. Шеремет та ін.  

Таким чином, не зважаючи на колоса-
льну теоретичну та методологічну базу нау-
кових результатів дослідження з питання 
стратегічного розвитку аграрного комплексу 
та його інфраструктури, ще й досі залиша-
ється безліч питань, особливо в умовах сучас-
них викликів, які пов’язані з розповсюджен-
ням пандемії COVID-19. 

Формулювання цілей статті. Метою 
дослідження є дослідження  теоретичних ас-
пектів інвестиційно-інноваційної інтеграцій-
ної стратегії розвитку агропромислового ком-
плексу в умовах глобальних викликів. 

Основні результати дослідження. В 
умовах поширення пандемії COVID-19 актуа-
льним вирішенням стратегічних завдань сис-
теми управління у агропромисловому ком-
плексі є забезпечення збалансованого розви-
тку його господарських одиниць з орієнта-
цією на удосконалення інтеграційної складо-
вої у агропромисловому комплексі та його ін-
фраструктурних компонентів. 

Основні умови  функціонування та роз-
витку агропромислового комплексу і його ін-
фраструктурних компонентів в умовах 
впливу глобальних факторів: 

 – макроекономічна стабільність у наці-
ональному макроекономічному середовищі; 

– ефективність внутрішньогосподар-
ського середовища у агропромисловому ком-
плексі та його інфраструктурних компонен-
тах. 

В умовах жорсткої ринкової конкурен-
ції на міжнародному ринку агропромислової 
продукції та відновлення стійко-відтворюва-
льного розвитку національної економіки на 
перший план виходять завдання системи уп-
равління збільшення темпів економічного 
зростання, завоювання ринків, підвищення 
ефективності господарської діяльності та змі-
цнення конкурентоспроможності суб’єктів 
агропромислового комплексу. Міжнародна 
практика свідчить, що ведуча роль у вирі-
шенні питань ефективного функціонування 
та розвитку агропромислового комплексу  на-
лежить великим інтегрованим компаніям. 
При всій безумовній важливості малих і сере-
дніх форм підприємницької діяльності у аг-
рарній, переробній та промисловій  сфері, 
саме великі структури, що мають власні не-
оборотні і оборотні активи, а також значні 
можливості щодо їх залучення у структурно-
технологічну модернізацію 
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агропромислового комплексу і його інфра-
структурних компонентів. 

Таким чином, вирішення стратегічних 
завдань, які забезпечать систему управління 
розвитком агропромислового комплексу, осо-
бливо, у в умовах глобальних викликів, у зна-
чній мірі залежить від інвестиційно-іннова-
ційної й інтеграційної діяльності, які є пріо-
ритетними напрямами національної еконо-
міки та її сегментних складових. 

Відомо, що рушійною силою, яка забез-
печить розвиток агропромислового компле-
ксу і його інфраструктурних компонентів, є 
науково-технічний та технологічний про-
грес. У трансформаційних перетвореннях 
особливу роль у даному аспекті приділяється 
інвестиційним, інноваційним й інтеграцій-
ним процесам, які сприятимуть розвитку на-
ціональної економіки. 

Професор Ю. М. Мельник відзначав, що 
«інвестиційний процес – це цілеспрямований 
системний процес залучення та викорис-
тання всіх  видів  майнових, фінансових  та ін-
телектуальних ресурсів, які передаються у ві-
дповідні об’єкти господарського комплексу 
національної економіки з метою створення 
доданої вартості та задоволення соціально-
економічних потреб суспільства» [1]. 

Інвестиційний процес забезпечує роз-
виток науково-технічної діяльності, яка 
сприяє створенню інновацій. Інвестиційний 
процес передбачає наявність відповідних вза-
ємозв’язків між своїми учасниками та певним 
середовищем інвестування, у якому відбува-
ється їх діяльність. Будь-який інвестиційний 
процес починається з моменту надання од-
ним суб’єктом відповідних ресурсів та отри-
манням іншим для реалізації певної про-
грами господарської діяльності та встанов-
лення взаємозв’язку. 

Регулюється інвестиційний процес у на-
ціональному макроекономічному середо-
вищі Законом України «Про інвестиційну ді-
яльність», який визначає загальні правові, 
економічні та  соціальні умови інвестування в 
національній економіці. 

Інноваційний процес передбачає ком-
плексну сукупність науково-технічних, тех-
нологічних, функціональних і структурних 
перетворень, які здійснюються у процесі 
впровадження інноваційного продукту. У да-
ному процесі відбувається поетапне перетво-
рення продукту мислення  на результат нау-
ково-дослідної розробки – інновації. 

Ключовою властивістю інноваційного 
процесу у агропромисловому комплексів по-
винна бути науково-технічна або технологі-
чна новизна, яка забезпечує нові потреби 

суб’єктів господарювання. Відмітимо, що у 
національній економіці існує значна кіль-
кість форм управління інвестиційно-іннова-
ційними процесами на всіх рівнях управ-
ління: від структурних елементів господарю-
ючих одиниць до державних інституцій, які 
здійснюють цілеспрямовану агропромисло-
вому політику під впливом відповідних внут-
рішніх та зовнішніх факторів. Основна місія 
цілеспрямованої агропромислової політики в 
країні орієнтована  на стимулювання та забез-
печення  розвитку і зростання агропромисло-
вого комплексу та його інфраструктурної 
складової за рахунок підтримки інвестицій-
ної й інноваційної активності у розвитку нау-
ково-технічного потенціалу національної 
економіки, який впливає на соціально-еконо-
мічні результати функціонування аграрної, 
переробної та промислової сфери України. 

Погодимося, що у сучасних реаліях, мі-
сце та роль інноваційної політики у структурі 
національної економіки визначається особ-
ливостями інноваційного процесу як важли-
вого об’єкта управління в умовах структур-
них перетворень. Інноваційний процес у зна-
чній мірі пов’язаний з матеріально-фінансо-
вими відносинами, що переконливо виявля-
ється в умовах інституційного регулювання 
ринкової економіки. Значна кількість іннова-
ційних процесів у даному випадку реалізу-
ється суб’єктами господарювання приватної 
форми власності, тому інноваційні процеси 
виступають не як самоціль, а як засіб ефекти-
вного вирішення завдань операційної діяль-
ності суб’єктів господарювання. За таких об-
ставин,  суб’єкти інноваційної діяльності на-
цілені на практичні комерційні результати 
інновації, тому об’єктом управління є не 
тільки процес створення інновацій на рівні 
науково-технічних та фундаментальних роз-
робок, а й питання комерціалізації новоство-
рених або вдосконалених конкурентоздат-
них технологій, товарів або послуг [2]. 

Відмітимо, що цілеспрямоване збли-
ження або системна взаємодія між господар-
ськими сегментами аграрного комплексу та 
його інфраструктурних компонентів, з ме-
тою досягнення кількісних та якісних орієн-
тирів їх господарської діяльності, візуалізу-
ють інтеграційний процес. Сучасні інтегра-
ційні процеси у агропромисловому компле-
ксі прийшлі на зміну дезінтеграційним про-
цесам, які негативно впливали на розвиток 
суспільства. 

Інтеграційні процеси у аграрному ком-
плексі мають історичні коріння. Це явище 
було започатковано ще у середині XIX сто-
ліття, отримало свій динамічний структурно-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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функціональний розвиток на протязі усього 
XX століття та продовжує ефективно впрова-
джуватися у XXІ столітті. Особливого розви-
тку створення сільськогосподарських і вироб-
ничих об’єднань набуло ще за часів існування 
Радянського Союзу, коли утворювалися сис-
темні формування за принципом вертикаль-
ної інтеграції, з метою максимальної концен-
трації виробництва, функцій управління, 
збуту та забезпечення виробничого процесу.  
Недоліком цих утворень була, на той час, 
надмірна обмеженість у виборі напрямів дія-
льності та прийнятті управлінських рішень, 
на рівні об’єднання, що помітно знижувало 
ефективність такого співробітництва [3]. 

 Основою сутнісним проявом інтеграції 
у відповідному середовищі, що зберігається у 
будь-яких соціально-економічних умовах, є 
тіснота та стійкість господарських взає-
мозв’язків, які забезпечують функціонування 
відповідних суб’єктів національної еконо-
міки. Тому, саме посилення взаємозв’язку між 
економічними суб’єктами агропромислового 
комплексу є основною характерною рисою 
економічної інтеграції у макроекономічному 
середовищі.  

Інтегрованими суб’єктами у агропро-
мисловому комплексі є суб’єкти господарю-
вання, взаємодія яких виходить за рамки зви-
чайних контрактів на ринках товарів, робіт, 
послуг і капіталу та відбувається з урахуван-
ням об’єднання зусиль або консолідації влас-
ності, що забезпечує досягнення запланова-
них результатів від здійснення господарської 
діяльності. 

Інтеграційні процеси у агропромисло-
вому комплексі пов’язаний з необхідністю єд-
ності та безперервності взаємопов’язаних сег-
ментів виробництва, заготівлі, логістики, збе-
рігання та переробки сільськогосподарської 
продукції. 

Сучасний ринок споживачів агропро-
мислової продукції відрізняється значним по-
питом на продукцію певної якості, тому хара-
ктеристика сировини має важливе значення 
для виробництва конкурентоспроможної 
продукції та збільшення на її попиту. Змен-
шення постачання сировини або постачання 
сировини неналежної якості створюють небе-
зпеку зупинки виробництва, зниження якості 
кінцевої продукції для споживання, ставлять 
під загрозу заплановані обсяги реалізації та 
фінансові результати. Значні трансакційні 
витрати змушують суб’єктів господарювання 
у агропромисловому комплексі використову-
вати вертикальну інтеграцію, яка забезпечує 
адаптацію економічних суб'єктів до ринко-
вого середовища. 

Види та рівні інтеграційних процесів у 
агропромисловому комплексі  відображені на 
рис. 1. В умовах посилення глобальних викли-
ків  значно актуалізуються питання інвести-
ційної та інноваційної підтримки розвитку ви-
сокотехнологічної сфери агропромислового 
комплексу за рахунок результативного й ефе-
ктивного використання матеріального, фінан-
сового та інтелектуального забезпечення.  

Основні переваги агропромислового 
комплексу країни відображаються у забезпе-
ченості природними ресурсами та людським 
капіталом, вигідне територіальне розташу-
вання, наявність та успішний розвиток  агро-
промислового  потенціалу. 

Стратегічними завданнями процесу за-
безпечення системи управління агропромис-
ловим комплексом в умовах глобальних ви-
кликів повинні бути: міжнародна кооперація 
та спеціалізація, що дозволить залучити інве-
стиційний капітал та інновації у розвиток аг-
ропромислового комплексу країни, а також 
здійснити у внутрішньому середовищі струк-
турно-функціональну модернізацію. 

Професор О. П. Радченко відзначив: «в 
цілому, природа інтеграційних структур підп-
риємницької діяльності полягає у створенні 
взаємовигідних зв’язків підприємств агарного 
комплексу, з метою виконання ключових еле-
ментів господарської діяльності. Інтегроване 
структурне об’єднання своєю основною ме-
тою ставить акумулювання матеріальних, кад-
рових, фінансових та технологічних ресурсів 
задля отримання синергетичного ефекту від 
впровадження інноваційних та інвестиційних 
проектів та, як результат, підвищення ефекти-
вності своєї комерційної діяльності [3]. 

Закономірності інтеграційних процесів 
у агропромисловому комплексі та інтенсив-
ність їх прояву, напрями, пріоритети та хара-
ктер зв’язків на кожному етапі історичного 
становлення визначаються системою взаємодії 
та взаємовідносин на різних рівнів, що форму-
ють передумови посилення чи стримування 
інтеграційних процесів та його еволюцію у ві-
дповідному господарському середовищі. 

У системі управління інтеграційними 
процесами неможливо не враховувати вплив 
відповідних факторів. Саме дослідження від-
повідних факторів впливу дозволяє з форму-
вати інвестиційно-інноваційну інтеграційну 
стратегію розвитку агропромислового ком-
плексу в умовах глобальних викликів, але й 
також підвищити ефективність внутрішньо-
галузевої діяльності за рахунок виявлення і 
використання резервів підвищення виробни-
чого й економічного потенціалу та досяг-
нення запланованого рівня результативності.     
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Рис. 1. Інтеграційні процеси у агропромисловому комплексі 
*Джерело: складено автором 

 

Діяльність агропромислового компле-
ксу та його структурних сегментів залежить 
від ряду факторів організаційного, економіч-
ного, технологічного, технічного та соціаль-
ного характеру. У даному аспекті фактори 
представляють собою умови здійснення про-
цесів внутрішньогалузевої діяльності, а також  
причини суттєвого впливу на стан даних про-
цесів у відповідному середовищі. Вплив взає-
мопов’язаних факторів на інтеграційні про-
цеси може бути як позитивним, так і 

негативним, що суттєво відображається на 
функціонуванні й розвитку агропромисло-
вого комплексу та його інфраструктурних се-
гментів. 

Запропонована та представлена на рис. 
2 класифікація факторів, які впливають на аг-
ропромисловий комплекс, на нашу думку, 
систематизує групи факторів, виділення та 
виявлення яких забезпечує швидкість реагу-
вання системи управління на внутрішньога-
лузеві інтеграційні процеси.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Класифікація факторів впливу на агропромисловий комплекс 
*Джерело: складено автором  

 

У ході створення та організації діяльно-
сті інтегрованих структур у агропромис-ло-
вому комплексі потрібна максимальна адап-
тивність до умов дії зовнішні фактори мезо- 
та макрорівня. Фактори макрорівня створю-
ють рамкові умови, які регулюють саму мож-
ливість здійснення інтеграційних відносин у 

агропромисловому комплексі національної 
економіки. До них належать: нормативно-
правова база, яка регулює взаємини суб’єктів 
ринку агропромислової продукції (послуг); 
фінансово-кредитна і податкова політика; ан-
тимонопольне регулювання; умови експорту 
та імпорту агропромислової продукції; 
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рівень  матеріально-технічної, фінансової  та 
соціально-економічної підтримки агропро-
мислового комплексу. 

На можливість та ефективність реаліза-
ції інтеграційних процесів у агропромисло-
вого комплексу істотно впливають фактори 
мезорівня. До них відноситься:  

– співвідношення попиту та пропозиції 
на регіональних ринках агропромислової 
продукції;  

– надійність контрактів з контраген-
тами; 

– характер взаємодії з територіальними 
громадами; 

– форми та обсяги підтримки з місцевих 
та регіональних бюджетів; 

– ставлення регіональних органів уп-
равління до інтеграції суб’єктів агропромис-
лового комплексу;  

– соціально-економічний стан у відпо-
відному середовищі.  

Внутрішні фактори впливу на інтегра-
ційні процеси у агропромисловому комплексі, 
як правило, контрольовані та діють на мікро-
рівні. Дані фактори характеризують умови го-
сподарської діяльності суб’єктів господарю-
вання, які функціонують у агропромисловій 
сфері. На стадії ухвалення рішення про інтег-
рування у агропромисловому комплексі внут-
рішні фактори мають пріоритетне значення. 
Зазначимо, що внутрішні фактори визнача-
ють привабливість суб’єкта агропромислового 
комплексу для об’єднання, формують задані 
параметри інтегрованої структури та функці-
ональної складової.  

Висновки. Теоретичне дослідження по-
казало, що формування інвестиційно-

інноваційної інтеграційної стратегії розвитку 
агропромислового комплексу забезпечується 
су-купністю організаційних, функціональ-
них, структурних, інвестиційних, інновацій-
них та інтеграційних  чинників, які представ-
ляють собою систему впливу на внутрішньо-
господарське  середовище та його сегменти. 
Сукупний вплив факторів, які створюють пе-
редумови розвитку інтеграційних процесів у 
агропромисловому комплексі, відбувається 
одночасно на всіх рівнях (мікро-, мезо-, мак-
рорівнях). Для агропромислового комплексу 
фактори активізації та реалізації інтеграцій-
них процесів взаємопов’язані, взаємозалежні 
та відображають внутрішньогалузеві, інсти-
туційні, ринкові, виробничі, технологічні, 
економічні, фінансові, екологічні та соціальні 
умови діяльності суб’єктів господарювання. 
Під їх впливом складається певна сукупність 
умов та причинно-наслідкових факторів, які 
визначають мотивацію господарюючих оди-
ниць до інтеграційного об’єднання. Тому, 
всебічне дослідження, обґрунтування та виді-
лення найбільш суттєвих факторів дозволяє з 
прогнозувати перспективи розвитку інтегра-
ції у внутрішньогалузевому середовищі та ці-
леспрямовано вибудовувати причини поси-
лення чи стримування об’єднавчих процесів 
у агропромисловому комплексі. Сучасний до-
свід функціонування інтегрованих структур 
переконує, що одним із найважливіших фак-
торів, що визначає умови розвитку інтеграції 
у агропромисловому комплексі, безперечно, є 
інвестиційно-інноваційний інтеграційний 
процес. 
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Abstract. 
Karpin S. I. Theoretical aspects of investment and innovation integration strategy of agro-industrial 

complex development.  
Introduction. Institutional transformations taking place in the national macroeconomic environment have caused 

changes in the development of integration processes in the structure of the agro-industrial complex. In recent years, the 
agro-industrial complex due to various forms of increasing the impact of integration processes on economic growth and 
prospects for its economic entities. The current state of the agro-industrial complex of the national economy and the spread 
of the COVID-19 pandemic limits socio-economic opportunities inertia of the processes of development of agro-industrial 
production in the national macroeconomic environment. 

The aim of the article is to study the theoretical aspects of investment and innovation integration strategy for the 
development of the agro-industrial complex. 

Materials and methods. The theoretical basis in the process of scientific research were the scientific works of famous 
Ukrainian and foreign scientists, Ukrainian legislation and regulations. During the research, general scientific and special 
methods were used: analysis, diagnostics, synthesis, induction, deduction – to study the theoretical aspects of investment 
and innovation integration strategy for the development of the agro-industrial complex; the method of generalization and 
specification of the tasks of the strategy of development of the agro-industrial complex was used. 

Results. Theoretical aspects of investment and innovation integration strategy of agro-industrial complex 
development are investigated in the scientific. 

Conclusions. According to the results of the study, it is proved that the investment-innovation integration strategy 
of agro-industrial complex development explains in detail how the investment-innovation integration processes of the agro-
industrial complex will be managed to ensure its effective functioning and development in global challenges. Investment 
and innovation integration strategy of agro-industrial complex development allows to assess the export potential of agro-
industrial products, to form export-import strategy and adequate mechanism of foreign economic activity taking into 
account the free trade zone with the European Union and other countries in the global space. 

Keywords: agro-industrial complex, development, structural and functional support, globalization, integration, 
sustainable development, socio-economic aspects, strategic imperatives, innovations, strategy. 
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ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ АГРОСЕКТОРА 

 
 

Корнієцький О. В. Значення державної фінансової підтримки агросектора. 
У статті розглянуто фінанси підприємства, як підґрунтя фінансової системи країни, оскільки вони сут-

тєво впливають на її фінансовий стан, що потребує поліпшення фінансової діяльності суб’єктів господарювання 
всіх форм власності в усіх сферах діяльності агросектору. Фінансам підприємств різних галузей властиві певні 
загальні та специфічні ознаки, які треба брати до уваги при розробці стратегічних планів. Загальною ознакою 
фінансів підприємств є те, що вони виражають сукупність економічних (грошових) відносин, пов’язаних з розпо-
ділом вартості валового внутрішнього продукту. Специфічні ознаки фінансів підприємств виражають грошові 
відносини, що залежать від первинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту, формування та ви-
користання грошових доходів і децентралізованих фондів. Потреба в державній фінансовій підтримці обумовлена 
не тільки економічними чинниками, а насамперед їх функціональністю сільськогосподарського виробництва, що 
виробляє не тільки товари, але й незамінні суспільні товари (послуги) некомерційного характеру, найважливі-
шими з яких є продовольча безпека, економічні умови існування сільського населення, відновлення селянства, підт-
римка екологічної рівноваги, збереження біорізноманіття, стійкий розвиток та зменшення бідності.  

Ключові слова: фінансові ресурси, соціально-економічні процеси, стратегічні пріоритети, аграрний сек-
тор, державна фінансова підтримка, фінансове регулювання, бюджетне інвестування. 

 

Постановка проблеми. Фінансова еко-
номічна  політика в кінцевому підсумку по-
винна дозволити створити ефективно діючий 
агропромисловий комплекс, що задовольняє 
як внутрішні потреби, так і потреби експорту 
сільськогосподарської продукції. Разом з тим 
трансформаційні процеси в агросекторі на-
вряд чи будуть успішно реалізовані, якщо од-
ночасно не будуть прийняті заходи для зміни 
умов і факторів, що визначають закономірно-
сті відтворювального процесу в сільському го-
сподарстві, що можуть у значній мірі гальму-
вати (і реально гальмують) прогресивні почи-
нання. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Останнім часом дослідження впливу фі-
нансової сфери на економічний розвиток і 
спроможність ефективної політики держави 
перебували у центрі уваги дослідницької дія-
льності багатьох українських економістів, та-
ких як Антонюк О.А., Білик М.Д., Буряк Л.Д., 
Бородіної О.С., Гайдуцького А.П., Галу-
шка В.П., Дьоміна О.Б., Козака Ю.П., Кли-
мко Г.Н., Костіна Н.І., Луцишин З.О., Миш-
кіна Ф.С., Михасюка І.В., Саблука П.Т., Че-
пурнов І.А. та ін. Посилений інтерес україн-
ських науковців до фінансових питань знач-
ною мірою пов'язаний з ускладненням фі-
нансової системи  і проблемами сьогодення. З 
нашої точки зору, найважливішим питанням 
фінансів являється запровадження ефектив-
ного фінансового механізму, який адаптова-
ний до ринкових взаємодій, з метою коорди-
нації дій економічних суб’єктів. 

Формулювання цілей статті. Мета 
статті – визначення фінансів підприємств як 
економічних відносин, пов’язаних з форму-
ванням грошових потоків, розподілом і вико-
ристанням доходів і грошових фондів 
суб’єктів господарювання у процесі відтво-
рення. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Об’єктом державного впливу є фі-
нансові ресурси господарюючих суб’єктів. 
Серед проблем, які гальмують активну жит-
тєдіяльність економіки країни, є обмеженість 
фінансових ресурсів та технологічна потреба 
в них на рівні 100 млрд дол. [2]. 

Фінансове становище багатьох підпри-
ємств залишається важким: понад 50 відсотків 
усієї кількості підприємств, а в аграропроми-
словому комплексі – 86% – залишаються збит-
ковими. Частина цих підприємств підтримує 
свою діяльність за рахунок нагромадження 
боргів, передусім через несплату за спожиті 
енергоносії і значну заборгованість перед бю-
джетом, та безплатного використання матері-
альних ресурсів державного резерву [3]. Таке 
становище нині усугубляється в аграрному 
секторі і потребує негайних мір по виправ-
ленню фінансового становища аграрних під-
приємств.  

Обґрунтуванням державної підтримки 
сільського господарства можуть служити на-
ступні причини, це: забезпечення національ-
ної безпеки держави, як основна галузь – ви-
робник продовольства; розвиток сільських те-
риторій, як важливий соціально-
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економічний фактор; ціни і доходи в сільсь-
кому господарстві, які взаємозв’язані з фінан-
совою стійкістю аграрного сектору; ство-
рення екологічно-чистого продовольчого ви-
робництва на базі унікального земельного ре-
сурсу та інноваційних технологій. 

Неспроможність ринкових регуляторів 
повністю забезпечити ефективне функціону-
вання сільського господарства призвело до 
значних фінансових витрат вітчизняних 
суб’єктів господарювання і незбалансовано-
сті аграрного ринку. Сільське господарство 
має унікальну сукупність характеристик як 
нееластичний попит, швидкість технологіч-
них змін, конкурентна структура і високий 
рівень «фіксованих» активів, які породжують 
не рівноважні умови його функціону-
вання [4]. А тому без державної фінансової 
підтримки сільськогосподарського підприєм-
ства неспроможні вести розширене відтво-
рення і досягти збалансування власних фі-
нансів. Традиційно виділяють два основних 
джерела фінансової підтримки сільського го-
сподарства: забезпечення розширеного виро-
бництва завдяки високим цінам на сільсько-
господарську сировину і продовольчі товари, 
тобто це джерело відносять на споживача, або 
ж за рахунок бюджетних виплат, тобто за ра-
хунок платників податків.  

Аргументами обґрунтування державної 
підтримки сільського господарства в євро-
пейській спільності, які склалися є напрями:  

- прямі бюджетні витрати суб’єктам гос-
подарювання, що включають в собі: підтри-
мку ринкових цін, виплати на основі загаль-
них доходів фермерів, проміжних затрат ви-
робництва, виплати за якість продукції та 
інші видатки бюджету, що безпосередньо 
стимулюють виробничу діяльність; 

- бюджетна підтримка сільських терито-
рій, що стосується захисту навколишнього се-
редовища, будівництво інженерних і комуні-
каційних споруд, будівництво об’єктів соціа-
льно-побутового призначення, заходи з пок-
ращення демографічної ситуації в сільській 
місцевості; 

- загальні послуги сільському господар-
ству. Це фінансування аграрної науки та 
освіти, інспекційних служб, захист рослин і 
тварин, селекції в рослинництві і тваринниц-
тві, інформаційних і консультаційних служб 
та ін.; 

- структурна підтримка сільського гос-
подарства (інвестиційних проектів), шляхом 
застосування лізингу, прямої участі держави 
у проектах. 

Останні три напрями належать до захо-
дів, які не підлягають скороченню в рамках 

СОТ та не обмежуються у фінансуванні, отже, 
саме на даних напрямах повинно бути скон-
центрований фінансовий державний вплив 
на розвиток сільського господарства Укра-
їни [2].  

За розповсюдженими даними ОСЕР, 
при використанні таких заходів як система ін-
тервенційних цін, щоб збільшити дохід гос-
подарюючого суб’єкта на 1 гривню, необхі-
дно забрати 3-4 гривні у споживачів і платни-
ків податків. А виплати на підтримку доходів 
сільських господарств, що пов’язані з захо-
дами «зеленої скриньки» (що не підлягають 
скороченню) є ефективнішими і близько 90% 
від кожної гривні такої підтримки надходить 
до виробника. Крім того, вищезгадані заходи 
спрямованні на підвищення доходів підпри-
ємств, але не сприяють підвищенню конку-
рентоспроможності сільського господарства в 
довготривалій перспективі. 

Проваджувана економічна політика в 
кінцевому підсумку повинна дозволити ство-
рити ефективно діючий агропромисловий 
комплекс, що задовольняє як внутрішні пот-
реби, так і потреби експорту сільськогоспо-
дарської продукції. Разом з тим трансформа-
ційні процеси в агросекторі навряд чи будуть 
успішно реалізовані, якщо одночасно не бу-
дуть прийняті заходи для зміни умов і факто-
рів, що визначають закономірності відтворю-
вального процесу в сільському господарстві, 
що можуть у значній мірі гальмувати (і реа-
льно гальмують) прогресивні починання. 

Для вирішення питань матеріально-ре-
човинної і грошової незбалансованості, а та-
кож низького рівня задоволення потреб насе-
лення в продуктах харчування економіка аг-
росектору має у своєму розпорядженні доста-
тніми в стратегічному відношенні ресурсами. 
У розрахунку на душу населення Україна 
практично перевершує європейські країни 
по кількості посівних площ, зайнятих під ос-
новні сільськогосподарські культури. У той 
же час врожайність цих культур в Україні зна-
чно менше: по зерновим і цукрової буряком – 
ледве більше половини їх обсягу в європейсь-
ких країнах, а по картоплі – ледве більше 1/3. 
Цілком зрозуміло, що при такій врожайності 
з метою забезпечення росту валових зборів 
треба було збільшити оранку ґрунтів, що в 
Україні складає до 60% загальної площі, у той 
час як у європейських країнах на оброблю-
вані ґрунти приходиться 30,8% [6]. 

Перехід до ефективної конкуренто-
спроможної діяльності аграрного сектора не-
можливо без успішного виконання державою 
її основних економічних функцій: забезпе-
чення ефективності, справедливості і 
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сприяння макроекономічному зростанню і 
стабільності. 

Характерними рисами державного клі-
мату з стійкою життєздатністю економіки і її 
регулюванням є планування на всіх рівнях 
управління, запровадження державних мето-
дів впливу на макроекономічне середовище, 
формування відповідного економічного ме-
ханізму регулювання діяльності господарю-
ючих суб’єктів та їх взаємозв’язків. 

Держава, яка являється власником засо-
бів виробництва і головним господарем, для 
забезпечення своєї економічної ролі має ство-
рити досконалу фінансову систему та дієву 
фінансову політику. Головними інституцій-
ними умовами мають бути: 

- формування і закономірний процес 
дотримання процедур прийняття і вико-
нання дотримання процедур прийняття і ви-
конання бюджетних рішень щодо напрямків 
бюджетних податків; 

- створення доступної інформаційно-
моніторингової системи щодо фінансових 
операцій держави для забезпечення прозоро-
сті контролю і аудиту цільового викорис-
тання державних коштів [7]. 

Неспроможність механізму ринку за-
безпечити ефективний розподіл доходів та 
інших фінансових ресурсів являються важли-
вою причиною підтримки державою діяльно-
сті сільськогосподарських підприємств, але 
доцільність цієї підтримки в кожному конк-
ретному випадку потребує економічного об-
ґрунтування. Наукові дослідження свідчать, 
що в забезпеченні фінансової стійкості 
суб’єктів господарювання особлива роль на-
лежить державі. При чому доцільність втру-
чання держави найбільш відчутна в наступ-
них позиціях: 

- розвиток інвестиційно-інноваційної 
діяльності за умови підвищення якості сучас-
ного науково-технічного рівня галузей; 

- розвиток інфраструктури зв’язку з ре-
альною потребою ринкових суб’єктів; 

- фінансування науковомісткістних тех-
нологій, науки, освіти, охорони здоров’я; 

- тимчасовий захист вітчизняних вироб-
ників від конкуренції; 

- відкритість і прозорість фінансової 
підтримки, забезпечення контролю і аудиту. 

«Головна ціль державного регулювання 
полягає в забезпеченні умов для стабільного, 
непереривного процесу відтворення націона-
льного господарства як єдиного цілого, інтег-
рованої системи і досягнення на цій основі 
росту економічної ефективності на макрорі-
вні й міжнародної конкурентоспроможності 
та економічної безпеки розвитку» [8]. 

Держава з допомогою різних методів та ін-
струментів стимулює економічне зростання, 
стимулює інфляцію, забезпечує стійкість  на-
ціональної валюти і т.п., визначає умови не-
обхідних пропорцій і масштабів розвитку. Ва-
жливими умовами виконання державних фу-
нкцій управління і регулювання соціально-
економічних процесів, як підтверджує прак-
тика розвитку економіки країн-лідерів, є про-
гнозування, стратегічне планування і програ-
мування.  

Бюджетне програмування є невід’єм-
ною складовою програмування національної 
економіки в частині, що реалізується засо-
бами бюджетних коштів. Воно є основним 
елементом комплексу фінансового впливу на 
конкретний господарюючий суб’єкт. У зага-
льному вигляді ми представили систему дер-
жавного фінансового впливу на агросектор 
АПК (рис. 1). 

Вибрані стратегічні бюджетні пріори-
тети є ключовими орієнтирами, які перебува-
ють під безпосереднім контролем вищого ке-
рівництва країни. Бюджетні програми, спря-
мовані на реалізацію стратегічних пріорите-
тів, мають отримувати державну підтримку. 
Стратегічні пріоритети балансуються з на-
прямами соціально-економічного розвитку 
країни, з фінансовими ресурсами з урахуван-
ням циклічних коливань національної і світо-
вої економік. 

Державна фінансова підтримка підпри-
ємств аграрного сектора і інноваційний роз-
виток сфери АПК реалізується через цільові 
програми. Комплекс взаємопов’язаних за-
вдань і заходів цільових програм спрямова-
них на розв’язання найважливіших проблем 
окремих галузей в т.ч. сільськогосподарській, 
або регіонів, і здійснюється з використанням 
коштів Держбюджету. 

Інформаційно-аналітичне забезпе-
чення фінансового регулювання розвитку га-
лузі, управління і аналізу ефективності вкла-
дення фінансових ресурсів забезпечує моні-
торинг макропоказників. Він передбачає оці-
нку існуючого стану національного і галузе-
вих економік, визначає хід і результати 
впливу фінансів на функціонування еконо-
міки, тобто здійснює контроль ефективності 
державного регулювання.  

Моніторинг макропоказників є одним з 
найдієвіших інструментів інформаційно-
аналітичного забезпечення ефективного ви-
користання фінансових ресурсів, це:  

- макропоказники соціально-економіч-
ного розвитку; 

- звітність щодо надходжень до бюдже-
тів усіх рівнів за джерелами формування; 
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- дані щодо адміністрування податко-
вих і митних платежів; 

- державне фінансування витрат, які 
здійснюються з бюджетів усіх рівнів; 

- залучення внутрішніх і зовнішніх за-
позичень до бюджетів усіх рівнів і визна-
чення джерел для їх погашення і обслугову-
вання; 

- боргова політика; 
- результати фінансового контролю; 
- державні цільові програми; 
- капітальні трансфери і капітальні ви-

датки; 
- фінансові плани підприємств держав-

ного сектору економіки тощо.  
Регулярне здійснення прогнозування, 

планування і програмування економіки і її 
секторів на основі системи моніторингу пока-
зників є необхідною умовою ефективного ре-
гулювання фінансових коштів держави. 

Серед проблем, які гальмують економі-
чну динаміку в Україні, чільне місце нале-
жить обмеженості ресурсів. Експерти назива-
ють цифру у 100 млрд дол., як таку, що хара-
ктеризує додаткові капітальні інвестиції для 
розвитку: енергетики (30%), захисту навколи-
шнього середовища (15%), житлово-комуна-
льних послуг (14%), охорона здоров’я, освіти 
та соціального захисту (9%), сільського госпо-
дарства і земельної реформи (6,5%), транс-
порт (5%), розвиток ринкових інститутів (4%) 
та інші (16,5%) [9]. 

Для «подолання» цієї цифри можна ви-
ділити декілька напрямів докладання зусиль. 
Це, по-перше, збільшення обсягів бюджет-
ного інвестування; по-друге, стимулювання 
різних форм акумулювання коштів; по-третє, 
досягнення симетричності між потоком і 
структурою заощаджень, а також потоком і 
структурою інвестицій; по-четверте, викори-
стання потенціалу зовнішніх запозичень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Складові системи державного фінансового регулювання розвитку агросфери 

 

Оскільки в Україні бюджетний тип еко-
номічного зростання економіки, то в першу 
чергу необхідно посилити інвестиційний на-
прям використання бюджетних коштів, які 
здатні дати первинний поштовх економічній 
динаміки. Рівень державних інвестицій в ос-
новний капітал в бюджеті України значно ни-
жчий європейських країн. В 2018 році в порі-
внянні з попереднім роком темп росту капіта-
льних інвестицій в аграрний сектор еконо-
міки значно сповільнилося. При цьому в ці-
лому по країні частка аграрного виробництва 

у вкладеннях за 9 місяців цього року теж зме-
ншилася (-2,4%) у порівнянні з показниками 
трьох кварталів минулого року — до 13,4%. 
Не дивлячись на уповільнення темпів зрос-
тання вкладень капіталу в сільське господар-
ство воно залишається пріоритетним. У роз-
рахунку на 1 грн капітальних інвестицій в ха-
рчову промисловість вкладення в сільське го-
сподарство становлять 3,08 грн. Хоча зна-
чення цього показника дещо менше в порів-
нянні з відповідним періодом минулого року 
— 3,17 грн, воно свідчить про пік фази 

Стратегія прогнозування соціально-економічного розвитку країни 

Вибір стратегічних бюджетних пріоритетів (ключові напрямки)  

Обговорення бюджету та публікація пріоритетів 

Бюджетна стратегія 

Узгодження, ранжирування і балансування стратегічних цілей 

Оперативна складова Інвестиційна 

Формування програм цільової  
підтримки сільськогосподарського  

сектора  

Цільові програми і проекти  
фінансування інвестиційно-інноваційної  

діяльності 

Середньострокове планування 

Короткострокове планування 

Реалізація бюджетних напрямів 

Моніторинг показників 



Інноваційні технології інтеграційної та комерційної взаємодії суб'єктів аграрного ринку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2021 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 26 ~ 

інвестиційної пріоритетності сільського гос-
подарства. 

Тобто спостерігається тенденція недоці-
льного розподілу вітчизняних фінансових 
коштів в умовах всебічного розвитку техніч-
ного рівня економік зарубіжних країн. Вихід 
полягає у переорієнтації та перерозподілі бю-
джетних коштів. Держава може сприяти роз-
ширенню ресурсної бази не тільки прямо, 
здійснюючи інвестиції у певні галузі за раху-
нок бюджетних коштів, але й непрямо, забез-
печуючи нормальний міжгалузевий перелив 
інвестиційних ресурсів. 

Державна підтримка галузей повинна 
бути селективною відповідно пріоритетам 
розвитку економіки і передбачати для агросе-
ктору заходи:  

- запровадження пільг для банків, які 
кредитують пріоритетні галузі і інноваційні 
програми; 

- створення спеціальних фінансових ус-
танов з цільового кредитування; 

- запровадження спеціальних механіз-
мів переобліку векселів підприємств у 
центральному банку; 

- податкове стимулювання залучення 
коштів на цілі розвитку; 

- розвиток фондового ринку, кредит-
них спілок, інвестиційних компаній, спеціалі-
зованих іпотечних, будівельних, кооператив-
них і пенсійних фінансово-кредитних уста-
нов, та збалансування структури українсь-
кого фінансового сектора. 

Визначено, що масштаби приросту еко-
номічної динаміки в значній мірі залежать від 
інвестиційної сфери, тобто інвестиційного 
попиту і пропозиції. 

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у даному на-
прямі. З використанням спеціальних фінан-
сових механізмів і інструментів ресурси на-
правляються до тих галузей і на ті потреби, 
які впливають на тип економічного розвитку 
і дають сигнал ринку відносно загального ха-
рактеру фінансових цілей і завдань. В цих 
діях важливо правильно використати на-
прями економічних відносин, пов’язаних з 

рухом коштів, щоб привести економіку до по-
зитивних результатів. Тобто державні фінан-
сові механізми є способом ведення господар-
чої діяльності у відповідності з об’єктивними 
законами. Оскільки фінансові механізми пот-
ребують персоніфікації, тобто кожна галузь 
потребує свій набір фінансових механізмів ві-
дносно галузевої специфіки. А широкий на-
бір напрямів розвитку потребує пріоритетів 
для фінансування. З огляду на закладене в 
новий бюджет скорочення обсягів державної 
підтримки, в поточному році слід очікувати 
подальшого уповільнення інвестиційної ак-
тивності в сільському господарстві. А це зумо-
вить негативний вплив на приріст валового 
внутрішнього продукту, оскільки між показ-
никами капітальних інвестицій на 1 га сільго-
спугідь і валового регіонального продукту іс-
нує взаємозв'язок – коефіцієнт регресії стано-
вить 0,6%. Тому необхідні додаткові заходи 
по активізації інвестиційної активності в сіль-
ському господарстві та інших секторах аграр-
ної економіки, здійснення яких в умовах по-
силення військових і інших погроз досить 
проблематично. 

Важливість і необхідність фінансової 
підтримки суб’єктів підприємництва в сільсь-
кому господарстві зумовлена соціально-еко-
номічними і природними особливостями їх 
функціонування та світовим досвідом розви-
тку агропромислового комплексу. В умовах 
активізації інтеграційних процесів та над-
бання Україною повноправного членства в 
Світовій організації торгівлі (СОТ), стає 
об’єктивною необхідністю дотримання Укра-
їною положень угод СОТ і виконання домов-
леностей досягнутих у ході переговорного 
процесу, зокрема щодо доступу на ринок 
сільськогосподарських і продовольчих това-
рів; санітарних, експортної конкуренції в 
сільськогосподарській і продовольчій торгі-
влі, а також державної підтримки сільського 
господарства [2]. Обсяги державної підтри-
мки залежать від двох основних факторів: ре-
альної потреби у такій підтримці сільського 
господарства; фінансових можливостей дер-
жави.  
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Abstract. 
Korniietskyi O. The importance of state financial support of agrosector.  
The importance and necessity of financial support for business entities in agriculture is due to the socio-economic 

and natural features of their operation and world experience in the development of the agro-industrial complex. The amount 
of state support depends on two main factors: the real need for such support for agriculture; financial capabilities of the 
state. The article considers the finances of the enterprise as the basis of the financial system of the country, as they 
significantly affect its financial condition, which requires improving the financial performance of economic entities of all 
forms of ownership in all areas of the agricultural sector. The finances of enterprises in various industries have certain 
general and specific features that must be taken into account when developing strategic plans. A common feature of 
corporate finance is that they express a set of economic (monetary) relations associated with the distribution of the value of 
gross domestic product. Specific features of corporate finance express monetary relations, which depend on the primary 
distribution of the value of gross domestic product, the formation and use of monetary income and decentralized funds. The 
need for state financial support is due not only to economic factors, but primarily to the functionality of agricultural 
production, which produces not only goods but also indispensable public goods (services) of a non-commercial nature, the 
most important of which are food security, economic conditions of rural population, peasant recovery, maintaining 
ecological balance, biodiversity conservation, sustainable development and poverty reduction.  

Keywords: Financial resources, socio-economic processes, strategic priorities, agricultural sector, state financial 
support, financial regulation, budget investment. 
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МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ  

 
 

Торохтій Б. Г. Модель оцінювання рівня економічної стійкості аграрних підприємств.  
У статті проаналізовано існуючі підходи до оцінювання рівня економічної стійкості аграрних підприємств, 

що дозволило визначити відсутність єдності бачення та варіативність розроблених та запропонованих підходів, 
алгоритмів та методів розрахунку. Доведено, що розповсюджений підхід до оцінювання стійкості як інтегральної 
характеристики внутрішніх складових підприємства змінює економічну природу досліджуваної категорії, частково 
ототожнюючи її з потенціалом. Запропоновано побудову моделі оцінювання рівня економічної стійкості аграрних 
підприємств в розрізі трьох проекцій: ефективності, ліквідності та капіталізації, які представлені конкретними 
показниками із відповідними пороговим значеннями, які в рамках моделі набувають бінарних параметрів («1 або «0»). 
Запропоновано якісну шкалу станів економічної стійкості: абсолютний, високий, нормальний, задовільний, крити-
чний і кризисний, на основі отриманих комбінацій бінарних значень показників проекцій. 

Ключові слова: економічна стійкість, модель оцінювання, рівень економічної стійкості, аграрні підприємства.  
 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Управління будь-якими об’єктом 
вимагає наявності достовірної інформації 
про стан даного об’єкта. Інше формулювання 
даної тези яскраво було озвучено відомим 
американським дослідником і підприємцем 
Джоном Френсисом Уелчем-молодшим «Що 
неможливо виміряти, тим неможливо управ-
ляти». Прийняття управлінських рішень зав-
жди ґрунтується на попередньому узагальне-
ному та детальному аналізі поточного стану 
досліджуваного об’єкта. Складність оціню-
вання рівня економічної стійкості пов’язана з 
багатогранністю діяльності суб’єкта господа-
рювання на ринку. У зв’язку з цим актуаль-
ним є питання щодо пошуку ефективної мо-
делі оцінювання рівня економічної стійкості, 
зокрема аграрних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням методів оцінки економіч-
ної стійкості підприємств приділяли увагу 
такі вчені, як: Ареф'єва О.В., Абрютина М.С., 
Анохін С.Н., Брянцева И.В., Грачова А.В., Гі-
ляровська Л.Т., Гончарова А.Г., Городинський 
Д.М., Гринькова В.М, Іванов В.Л., Єзер-
ська С.Г., Каспіров А.В., Новоселецький О.М., 
Зайцев О.Н., Зотов А.А., Плюта В., Полі-
щук О.А., Полозова А.Н., Пястолов С.М., Се-
мененко І. М., Фролова Н.В., Шандова Н.В. та 
ін. Слід звернути увагу на відсутність однос-
тайної точки зору науковців щодо моделі оці-
нювання рівня економічної стійкості аграр-
них підприємств.  

Мета статті: дослідити існуючі та запро-
понувати авторську модель оцінювання рівня 
економічної стійкості аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Моделей оцінювання фінансової 
стійкості підприємства існує велика кількість. 
Однією із розповсюджених моделей 

оцінювання економічної стійкості є розроб-
лена А. А. Зотовим [1], в межах якої запропо-
новано розраховувати загальний показник як 
адитивну суму часткових показників. Окре-
мий частковий показник розраховується як 
співвідношення фактичного значення інди-
катору, розрахованого на період оцінювання 
по відношенню до базового значення, помно-
жений на ранг вагомості індикатору та біна-
рне значення його присутності бо відсутності 
в моделі [0;1]. Кожний частковою показник ві-
дображає окремо сторону характеристики 
стійкості або нестійкості підприємства на мо-
мент розрахунку.  

Інший метод, розроблений дослідни-
ком С. Н. Анохіним [2], передбачає побудову 
мультиплікативної моделі оцінки економіч-
ної стійкості, в рамках якої розраховується ко-
рінь з добутку окремих індикаторів, які відо-
бражають рівні стійкості, а ступень кореню 
відповідає кількості складових. Недоліком 
моделі є неможливість розраховувати інтег-
ральне значення за від’ємними або нульо-
вими значеннями часткових індикаторів. 

Інший підхід запропонований дослідни-
ком І. В. Брянцевою [3]. Сутність даного під-
ходу передбачає відношення значень окремих 
часткових показників до найкращого зна-
чення із обраної сукупності, помножений на 
ваговий коефіцієнт, отриманий експертним 
шляхом. Даний підхід до розрахунку дуже по-
дібний до методики таксономічного аналізу, 
запропонованої В. Плютою, а обрані найкращі 
значення подібні «точці еталону», розробле-
ною В. Плютою [4]. Найскладнішим питанням 
в даній методиці виступає обґрунтування най-
кращих значень, які дійсно відповідають пот-
ребам аналізу і не зміщуютьрівень об’єктивно-
сті, адже при включення до множини об’єктів 
дослідження підприємства із надвисокими 
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значеннями всі інші оцінки будуть надзви-
чайно необ’єктивно низькими.  

І. М. Семененко [5] запропонував більш 
ускладнену модель оцінювання економічної 
стійкості, додавши до рівня часткових показ-
ників рівень їх структурних складових. Вагові 
коефіцієнти структурних складових оціню-
ється експертним шляхом, а значення частко-
вих показників розраховуються розрахову-
ється шляхом співвідношення фактичних 
значень індикаторів досліджуваних об’єктів 
до еталонних. Співвідношення цих коефіціє-
нтів зводиться у ступінь, яка може мати зна-
чення «+1» або «–1» в залежності від харак-
теру впливу показника.  

Ще один дослідник – А. В. Каспіров [6] – 
пропонує розрахунок інтегрального коефіці-
єнта як середньогеометричної величини се-
редніх групових показників, де вагомість кое-
фіцієнтів визначається також експертним 
шляхом. Синтетична складова кожного рівня 
стійкості зводиться у ступінь вагомості да-
ного рівня, на основі якого і розраховується 
середньогеометричне інтегральне значення. 
Для нівелювання впливу від’ємних значень 
отриманих коефіцієнтів автором запропоно-
вано додавати константу до кожного зна-
чення, де часкові значення розраховується 
шляхом співвідношення фактичного зна-
чення до еталонного. 

О. М. Новоселецький [7] пропонує інте-
гральний розрахунок економічної стійкості 
як адитивна суму добутків вагомості окремих 
складових та їх нормованих значень. Нормо-
ване значення розраховується шляхом стан-
дартизації отриманих ненормованих показ-
ників кількісних оцінок стійкості підсистем 
підприємства в розрізі економічної стійкості. 
Останні показники розраховуються шляхом 
додавання до значень деталізованого показ-
ника «1» та помноженням на вагомість даного 
показниказ подальшим їх перемноження (му-
льтиплікативна модель). На останньому етапі 
з розрахованого добутку віднімається «1».  

Альтернативною моделлю оцінки еко-
номічної стійкості підприємства варто вва-
жати запропоновану С. Г. Єзерською [8], в ра-
мках якої передбачається розрахунок двох ін-
тегральних коефіцієнтів, перший з яких відо-
бражає інтегральних розрахунок часткових 
показників, які підвищують рівень економіч-
ної стійкості, а другий – ті, що понижують. Ре-
зультуюче значення розраховується шляхом 
добутку 1-го коефіцієнту до 2-го. Коефіціє-
нти пониження та підвищення розрахову-
ється шляхом співставлення фактичних пока-
зників з нормативами, за які беруться серед-
ньогалузеві значення.  

Підсумовуючи проведений короткий 
огляд існуючих підходів до оцінювання рівня 
економічної стійкості варто наголосити, що в 
більшості моделей обираються базові част-
кові показники, які віддзеркалюють предмет 
дослідження з кількісної сторони. Наступним 
аспектом є співставлення отриманих фактич-
них значень із базовим, яке відображає або 
попередній зафіксований рівень значення 
показника або, що найчастіше, еталонне зна-
чення. Еталонне значення обирається або як 
найкраще із сукупності досліджуваних 
об’єктів, або як середнє чи найкраще зна-
чення за галуззю функціонування об’єкта до-
слідження – підприємства. Інтегральні коефі-
цієнти розраховується або на основі частко-
вих, або шляхом розрахунку значень за скла-
довими, які виступають проміжним етапом 
оцінювання між окремими частковими кое-
фіцієнтами та узагальнюючим значенням. 
Варто зауважити, що більшість моделей 
включає в розрахунок інтегрального коефіці-
єнта вагові параметри, які відображають важ-
ливість кожного часткового показника в зага-
льній структурі інтегрального коефіцієнта і 
розраховується шляхом проведення експерт-
ного оцінювання за бальною шкалою. Інтег-
ральний коефіцієнт розраховується варіатив-
ними шляхами: адитивним чи мультипліка-
тивним шляхом, або як середньогеометричне 
значення.  

Альтернативним варіантом оцінювання 
економічної стійкості є аналіз вірогідності ба-
нкрутства підприємства. Ці два аспекти є тісно 
взаємопов’язаними: низький рівень економіч-
ної стійкості підприємства свідчить про висо-
кий рівень вірогідності настання банкрутства 
суб’єкта господарювання. Відповідно для 
отримання якісної характеристики економіч-
ної стійкості можна використовувати методи 
оцінювання ймовірності банкрутства як дода-
ткові. В роботах [9; 10; 11] розглянуто найбільш 
розповсюджені моделі оцінювання ймовірно-
сті банкрутства: Е. Альтмана, О. Терещенка, 
М. Спрінгейта, У. Бівера (коефіцієнт), 
Р. Таффлера та Г. Тишоу, Р. Ліса, К. Беермана, 
модель ІДЕА та Міністерства фінансів. На разі 
нараховуються близько 200 моделей оціню-
вання ймовірності банкрутства [12], які розпо-
діляють на такі групи: статистичні моделі (мо-
делі дискримінантного аналізу та розрахунок 
інтегральних коефіцієнтів на основі розрахо-
ваних значень часткових показників та постій-
них їх коефіцієнтів у загальній формулі – мо-
делі Р. Таффлера, Р. Ліса, Е. Альтмана, Д. Фу-
лмера), моделі формалізованих критеріїв (іде-
нтифікація стану оцінюваного підприємства 
за множиною обраних критеріїв, які характе-
ризують підприємство, що вже зазнало 
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фінансового краху – модель Аргенті, методика 
компанії Ernst&Whinney, метод Скоуна), мо-
делі аналізу коефіцієнтів (прогнозування не-
платоспроможності підприємства шляхом по-
рівняння ключових фінансових коефіцієнтів з 
еталонними значеннями – модель У.Бівера 
тощо) і моделі штучного інтелекту (викорис-
тання сучасних комп’ютерних технологій, по-
будова нейронних мереж, які ґрунтуються на 
фінансових індикаторах, показниках ефекти-
вності використання капіталу підприємства).  

Простим та ефективним методом оці-
нювання окремого аспекту економічної стій-
кості варто вважати метод аналізу доцільності 
витрат [13], зміст якого полягає в оцінювання 
наявності власних оборотних коштів для пок-
риття загальної величини запасів і витрат із 
залученням довго- і середньострокових пози-
кових коштів, а також - короткострокових 
кредитів і позикових коштів. Це формує три-
компонентний показник фінансової стійко-
сті, який набуває п’ять можливих станів: абсо-
лютної стійкості, нормально стійкості, нестій-
кого стану. критичного стану і кризового 
стану в залежності від бінарного значення ко-
жного із зазначених коефіцієнтів «0» або «1». 

Узагальнюючи вище надані моделі оці-
нювання рівня економічної стійкості підпри-
ємства, варто визначити основні положення 
авторської моделі оцінювання рівня економі-
чної стійкості аграрного підприємства.  

По-перше, доцільність використання 
складових як проміжку між кінцевими загаль-
ним значенням та частковими коефіцієнтами 
є недоведеною, що обґрунтовує достатність 
використання множини окремих часткових 
індикаторів, які мають безпосередній прямий 
зв'язок із рівнем економічної стійкості. Висока 
частка витрат на інноваційну діяльність або 
маркетингові дослідження в більшій мірі ві-
дображають рівень поточних вкладень підп-
риємства в майбутню ефективність його дія-
льності у стратегічному розрізі. Натомість 
оцінювання поточної економічної стійкості 
має відображати саме результуючий стан, 
який відображає окремий аспект його діяль-
ності, критично важливий для конкретних 
споживачів управлінської інформації. З ін-
шого боку обґрунтовані показники можуть 
бути ефективно використані для оцінювання 
динаміки стану економічної стійкості. Отри-
мана інформація є критично важливою для 
інвесторів, які планую вкладати кошти в інве-
стиційні проєкти досліджуваних суб'єктів го-
сподарювання, адже економічна стійкість ві-
дображає наявність «фінансової подушки», 
яка пом’якшить наслідки від потенційних 
втрат при несприятливому ході реалізації ін-
вестиційного проєкту. Для внутрішніх 

користувачів управлінської інформації рі-
вень економічної стійкості відображає наяв-
ність або відсутність проблем діяльності та 
функціонування підприємства, що має спо-
нукати до розробки та впровадження конкре-
тних заходів для покращення рівня економі-
чної стійкості. Для потенційних кредиторів, 
насамперед банків та інших фінансово-кре-
дитних структур, економічна стійкість, а осо-
бливо в розрізі фінансових індикаторів є ос-
новною та беззаперечна передумовою отри-
мання додаткових кредитних коштів. Влас-
ники бізнесу за рівнем економічної стійкості 
можуть оцінювати ефективність керування 
підприємством топ-менеджменту підприємс-
тва. 

По-друге, використання великої кількості 
індикаторів оцінювання економічної стійкості 
значно ускладнює процес розрахунку та інтер-
претації результатів. Всі розглянуті індикатори 
повинні мати однозначні критичні значення 
(або «реперні» точки),за якими характеризу-
ється їх рівень. Саме тому в аналіз варто вклю-
чати лише широко розповсюджені показники 
із загальновизнаними пороговим значенням. 

По-третє, для уникнення суб'єктивності 
оцінювання, яка закладена в експертні ме-
тоди, що найчастіше використовуються для 
обґрунтування вагомості часткових коефіціє-
нтів, вагомість всіх показників варто визнати 
однаковою, а інтегральне значення стану еко-
номічної стійкості може бути оцінене за мно-
жиною бінарних значень часткових коефіціє-
нтів, які отримують значення «0» або «1». 

По-четверте, результуючі якісні стани 
економічної стійкості досліджуваних підпри-
ємств за множиною часткових індикаторів, оці-
нених за їх пороговим значеннями, які дозволя-
ють присвоїти їм відповідне бінарне значення, 
варто класифікувати в залежності від кількості 
цих позитивних бінарних значень. Таким чи-
ном, авторська модель оцінювання економіч-
ної стійкості аграрних підприємств набуває та-
кого вигляду (табл. 1). Наступним етапом об-
ґрунтування моделі оцінювання економічної 
стійкості аграрних підприємств є розробка ал-
горитму її реалізації та визначення особливос-
тей її впровадження в діяльність досліджува-
ного суб'єктів господарювання.  

Першим етапом варто вважати збір та 
узагальнення вихідної інформації для розра-
хунку часткових показників. Це вимагає фор-
мування бланків звітності,  які включатимуть 
всі вихідні дані, встановлення відповідальних 
осіб за проведення оцінювання та підрозділу,  
на який буде покладено відповідальність за 
його здійснення. Зазначений підрозділ має 
визначитися із колом зацікавлених осіб, яким 
повинні надсилатися звіти з результатами 
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даного аналізу. Зазначений аналіз варто 
включати до поточного плану управлінсь-
кого обліку,  затвердженого на підприємстві.  

Таблиця 1 
Опис параметрів моделі 

Проекції оці-
нювання 

Показники 
Порогові 
значення 

Значення в моделі  

Ефективності 
Покриття запасів власними коштами та довгостро-

ковими зобов’язаннями 
>0 «1», якщо >0, «0», якщо <0 

Коефіцієнт фінансової автономії  >0,5 «1», якщо >0,5, «0», якщо <0,5 

Ліквідності 
Коефіцієнт ліквідної платоспроможності  >1 «1», якщо >1, «0», якщо <1 

Вільні потоки грошових коштів  >0 «1», якщо >0, «0», якщо <0 
Капіталізації Спред продуктивності власного капіталу  >0 «1», якщо >0, «0», якщо <0 

 

Стани економічної стійкості 
Абсолютний Високий Нормальний Задовільний Критичний Кризисний 

{1; 1; 1; 1; 1} 

{0; 1; 1; 1; 1} 
{1; 0; 1; 1; 1} 
{1; 1; 0; 1; 1} 
{1; 1; 1; 0; 1} 
{1; 1; 1; 1; 0} 

{0; 0; 1; 1; 1} 
… 

{1; 1; 1; 0; 0} 
всі варіації, де 

«0» – 2 

{0; 0; 0; 1; 1} 
…. 

{1; 1; 0; 0; 0} 
всі варіації, де 

«0» – 3 

{1; 0; 0; 0; 0} 
{0; 1; 0; 0; 0} 
{0; 0; 1; 0; 0} 
{0; 0; 0; 1; 0} 
{0; 0; 0; 0; 1} 

{0; 0; 0; 0; 0} 

 
 

На наступному етапі розраховується 
значення показників в рамках параметрів мо-
делі. Пісня чого визначається стан економіч-
ної стійкості досліджуваного суб'єкта госпо-
дарювання на даний момент та в динаміці. 
Якщо оцінений стан відноситься до абсолют-
ного або високого, то ключовими заходами з 
управління економічною стійкістю є утри-
мання бажаних параметрів. Якщо оцінений 
стан є нормальним або задовільним, то агра-
рному підприємству доцільно розробляти за-
ходи із підвищення рівня економічної стійко-
сті. Для цього необхідно здійснити аналіз 
проблемних питань, які призвели до незадо-
вільного значення часткових розрахованих 
індикаторів. Особливу увагу варто приділити 
динаміки змін окремих компонентів. Крити-
чний рівень економічної стійкості свідчить 
про існування глобальних проблем систем-
ного характеру, які фактично не дозволяють 
(або не дозволять в найближчому періоді) 
підприємству здійснювати його поточну дія-
льність і вимагають залучення до управління 
сторонніх кризис-менеджерів. Кризисний 
стан свідчить про початкову стадію банкрут-
ства на підприємстві і вимагає відповідних 

дій відносно відновлення платоспроможності 
або запровадження процедури санації. 

Висновки з даного дослідження і перс-
пективи подальших розвідок у даному на-
прямі. Таким чином, проведений аналіз чисе-
льних підходів до оцінювання рівня економіч-
ної стійкості аграрних підприємств дозволив 
визначити відсутність єдності бачення та варі-
ативність розроблених та запропонованих 
підходів, алгоритмів та методів розрахунку. 
Розповсюджений підхід до оцінювання стійко-
сті як інтегральної характеристики внутріш-
ніх складових підприємства змінює економі-
чну природу досліджуваної категорії, част-
ково ототожнюючи її з потенціалом, що і обу-
мовило доведення необхідності побудови мо-
делі оцінювання рівня економічної стійкості 
аграрних підприємств в розрізі трьох проек-
цій: ефективності, ліквідності та капіталізації, 
які представлені конкретними показниками із 
відповідними пороговим значеннями, які в ра-
мках моделі набувають бінарних параметрів 
(«1 або «0»). Отримані комбінації бінарних 
значень показників проекцій дозволили за-
пропонувати якісну шкалу станів економічної 
стійкості: абсолютний, високий, нормальний, 
задовільний, критичний і кризисний. 
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Abstract. 
Torokhtii B. Model for assessing the level of economic stability of agricultural enterprises. 
The article analyzes the existing approaches to assessing the level of economic stability of agricultural enterprises, which 

allowed to determine the lack of unity of vision and variability of developed and proposed approaches, algorithms and calculation 
methods. It is proved that the common approach to the assessment of sustainability as an integral characteristic of the internal 
components of the enterprise changes the economic nature of the studied category, partially identifying it with the potential. It 
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is proposed to build a model for assessing the level of economic stability of agricultural enterprises in terms of three projections: 
efficiency, liquidity and capitalization, which are represented by specific indicators with appropriate thresholds, which within 
the model acquire binary parameters ("1" or "0"). The main provisions of the author's model for assessing the level of economic 
stability of an agricultural enterprise are highlighted: 1) the feasibility of using components as a gap between the final total value 
and partial coefficients is unproven, which justifies 2) the use of a large number of indicators for assessing economic stability 
significantly complicates the process of calculating and interpreting the results; 3) to avoid the subjectivity of evaluation, which 
is embedded in the expert methods most often used to justify the weight of partial coefficients, the weight of all indicators should 
be considered the same, and the integral value of economic stability can be estimated by many binary values of partial coefficients 
"0" or "1"; 4) the resulting qualitative states of economic stability of the studied enterprises on a set of partial indicators, esti-
mated by their threshold values, which allow them to assign the appropriate binary value, should be classified depending on the 
number of these positive binary values. The qualitative scale of states of economic stability is offered: absolute, high, normal, 
satisfactory, critical and crisis, on the basis of the received combinations of binary values of indicators of projections. 

Keywords: economic stability, evaluation model, level of economic stability, agricultural enterprises. 
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Левченко Л. Я. Інтегральна оцінка трудового потенціалу суб’єктів економічних відносин. 
У статті запропоновано інтегральний показник оцінки трудового потенціалу, що представляє собою фун-

кціональну залежність індексів, детермінованих системою приватних показників, що характеризують психофізі-
ологічний, освітній, професійно-кваліфікаційний, лідерський, соціально-психологічний, статтево-віковий потен-
ціал, потенціал робочого часу, скоригованих на синергетичний ефект від взаємодії персоналу підприємства. 
Останній може мати позитивний або від’ємний характер, що залежить від ефективності механізму управління 
трудовим потенціалом як елементу загального менеджменту підприємства, результатом функціонування якого 
є формування «зовнішніх» факторів, а саме нормування праці та організація виробництва, система мотивації, 
фондоозброєність праці. Представлено систематизоване викладення методів, що використовуються для визна-
чення показників, що входять до структури інтегрального показника оцінки трудового потенціалу на рівні окре-
мого працівника: кількісних, якісних та комбінованих.  

Ключові слова: трудовий потенціал, інтегральна оцінка, оцінка трудового потенціалу. 
 

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді. В умовах постіндустріальної економіки, 
в якій домінуючими ресурсами стала інформа-
ція і знання, актуалізуються процеси форму-
вання нового типу робітників, основним видом 
діяльності яких виступає творчість. Зростає по-
треба сфер матеріального і нематеріального 
виробництва у висококваліфікованих праців-
никах, здатних до нестандартних рішень. Збі-
льшуються витрати на розвиток людського ка-
піталу: інвестиції у трудовий потенціал за обся-
гом переважають інвестиції у матеріальне ви-
робництво. В зазначених умовах одним з пріо-
ритетних завдань менеджменту виступає оці-
нка ефективності використання трудового по-
тенціалу. Специфіка управління трудовим по-
тенціалом зумовлена його унікальними влас-
тивостями, що проявляються в ряді факторів. 
По-перше, це системний характер трудового 
потенціалу, неможливість простого зведення 
знань, умінь і компетенцій для його адекватної 

оцінки. По-друге, наявність прихованих влас-
тивостей, що проявляються лише за наявності 
певних умов. По-третє, зовнішня обумовле-
ність. Зазначені вище характерні риси трудо-
вого потенціалу зумовили необхідність поста-
новки задачі вибору методологічного підходу 
для його оцінки. Використання класичного 
підходу у вигляді співставлення загальних ре-
зультатів діяльності з витратами на їх досяг-
нення має сенс, однак не дозволяє отримати 
структуроване розуміння проблем з метою по-
шуку їх локального та системного вирішення. 
Саме результати оцінки трудового потенціалу 
є адекватною основою процесу розробки ком-
плексу заходів підвищення ефективності уп-
равління підприємством на основі узгодження 
інтересів кожного окремого робітника з загаль-
ними цілями організації. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми, що стосуються формування, 
відтворення та ефективного використання 
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трудового потенціалу, розглянуто в працях 
вітчизняних і зарубіжних учених, таких як: 
М. Бріль, З. Варналій, В. Гриньова, В. Жук, Є. 
Калашніков, Т. Калінеску, О. Маслош, Ю. Ма-
твієнко, М. Новікова, І. Рєпіна, Ю. Романов-
ська, В. Самойленко, М. Сидоренко, В. Смо-
люк, О. Федонін, О. Шевченко та ін. Однак за-
лишаються недостатньо дослідженими мето-
дичні підходи до оцінки трудового потенці-
алу підприємства. 

Мета статті: запропонувати інтеграль-
ний показник оцінки трудового потенціалу. 

 Виклад основного матеріалу до-
слідження. Цілком слушним ми вважаємо то-
чку зору про те, що введення системи оціню-
вання дасть змогу ефективно впливати на по-
точний стан та тенденції розвитку підприєм-
ства, встановлювати розміри та напрями змін, 
виявляти більш вагомі фактори такого зрос-
тання, складати прогнози й плани подаль-
шого вдосконалення процесів відтворення, 
використання та управління трудовим поте-
нціалом [1]. 

Як зазначає Компанійцева К.О., трудо-
вий потенціал колективу підприємства не є ве-
личиною постійною. Навпаки, його кількісні 
та якісні характеристики постійно змінюються 
під дією не лише об’єктивних чинників (змін у 
речовому компоненті виробництва, у вироб-
ничих стосунках), але й управлінських рі-
шень. Саме тому оцінка трудового потенціалу 
підприємства – необхідний етап стратегічного 
аналізу і управління кадровою політикою та 
підприємством загалом. Вона має на меті зіста-
вити реальний зміст, якість, обсяги й інтенси-
вність робіт з їхніми потенційно можливими 
параметрами [2]. 

Аналіз наукової літератури показує від-
сутність єдиної точки зору на методологію 
оцінки ефективності використання трудо-
вого потенціалу. Декомпозиція методологіч-
них підходів здійснюється за різними класи-
фікаційними ознаками, що відбивається в 
отриманні різних класифікацій. Так, Череп 
А.В. та Дашко І.М. виокремлюють наступні 
підходи: витратний, порівняльний, результа-
тивний [3]. Стисло економічну суть трьох 
указаних підходів до оцінки трудового поте-
нціалу підприємства, з огляду на необхідність 
врахування можливостей його ефективного 
використання, пояснено так: 

— витратний (майновий) - визначає ва-
ртість трудового потенціалу підприємства за 
сумою витрат на його формування та вико-
ристання. Можна виділити дві групи витрат-
них методик. Перша базується на викорис-
танні таких показників: продуктивність праці 
промислово-виробничого персоналу, коефі-
цієнт змінності робочої сили, коефіцієнт тво-
рчої активності працівника, коефіцієнт 

змінності робочого місця. Друга передбачає 
визначення трудового потенціалу технологі-
чного персоналу на основі оцінки одиниці 
живої праці одного працівника шляхом уста-
новлення її фондового аналога у вартісному 
вимірі, оцінку управлінського потенціалу (у 
вартісному вимірі визначається на основі час-
тки витрат на адміністративно-управлінсь-
кий апарат у загальній структурі витрат під-
приємства), а загальний трудовий потенціал 
підприємства визначається як сума вартості 
трудового потенціалу технологічного персо-
налу і вартості управлінського потенціалу 
підприємства[4];  

— порівняльний (ринковий) - визначає 
вартість на базі зіставлення з аналогами, що 
вже були об'єктами ринкових угод; 

— результативний (дохідний) - оцінює 
вартість трудового потенціалу підприємства 
на засаді величини чистого потоку позитив-
них результатів від його використання. 

Харун О.А. виділяє комплексний, дина-
мічний та кількісний методичні підходи до 
оцінки трудового потенціалу [5]. При ком-
плексному підході враховуються особистіс-
ний, психофізіологічний, демографічний ас-
пекти трудового потенціалу. Динамічний – 
передбачає здійснення ретроспективного 
аналізу минулих і сучасних теоретичних і 
практичних досліджень, а також розробку 
прогнозів. Застосування кількісного (матема-
тичного) підходу формує можливості переве-
дення якісних оцінок у кількісні на основі ма-
тематичних і статистичних методів.  

Шевченко І.Ю. включив до спектру ме-
тодичних підходів до оцінки трудового потен-
ціалу підприємства ресурсний, факторний, 
суб’єктивний, інтегральний [6]. Ресурсний 
підхід розглядається як одна з методик, якій 
притаманний достатньо простий інструмен-
тарій (показники рядів динаміки). Факторний 
підхід традиційно включає кореляційний, 
кластерний та факторний аналіз з виділенням 
показників стимуляторів та дестимуляторів. 
Суб’єктивний підхід базується на визначенні 
показників професійної компетентності з ви-
користанням якісних і кількісних методів. 

Шаульська Л.В. виділяє чотири основні 
підходи до оцінки трудового потенціалу: кі-
лькісний прямий, кількісний непрямий, якіс-
ний та інтегральний. Групування методик 
оцінки трудового потенціалу здійснено дос-
лідником за критерієм показників, за якими 
ця оцінка проводиться, (кількісних, абсолют-
них, кількісних відносних, якісних та сукуп-
них інтегральних) [7]. 

Найчастіше вченими під час оцінки 
трудового потенціалу суб’єкта господарської 
діяльності використовується інтегральний 
підхід, що передбачає розрахунок сукупного 
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показника як нормованої багатомірної серед-
ньозваженої різноманітних одиничних пока-
зників. При цьому, виділяють два підходи но-
рмування одиничних показників в єдиний 
сукупний інтегральний показник – індекс: 
розрахунки та використання методу експерт-
них оцінок [8]. 

Рівнями оцінки трудового потенціалу є 
індивідуальний (трудовий потенціал лю-
дини), колективний (трудовий потенціал під-
приємства), суспільний (трудовий потенціал 
суспільства) [9]. В розрізі нашого дослідження 
нас цікавить колективний зріз. При цьому, 

ми виходимо з розуміння нелінійної залежно-
сті колективного трудового потенціалу від 
потенціалу окремих представників групи (ін-
дивідуального трудового потенціалу) і усві-
домлення необхідності створення умов для 
узгодження інтересів атомізованих суб’єктів з 
метою створення умов для їх спрямування на 
реалізацію загальної стратегії підприємства. З 
іншого боку, показники суспільного рівня 
трудового потенціалу мають суттєвий вплив 
на мікроекономічний рівень. Зазначені ви-
сновки стали наслідком аналізу показників 
трудового потенціалу за рівнями (табл. 1).  

Таблиця 1 
Окремі показники трудового потенціалу [9-10] 

Компоне-
нти  

Об’єкти аналізу і відповідні їм показники 
людина підприємство суспільство 

Психофізіо-
логічний  

Працездатність, час відсутно-
сті на роботі через хвороби 

Втрата робочого часу через хвороби і ушко-
дження, виробничий травматизм, частота та 

важкість захворювань на 100 робітників 

Середня тривалість життя, 
витрати на охорону здо-
ров’я, смертність за віком 

Соціально-
психологіч-

ний  

Ставлення до оточуючих, аку-
ратність, раціональність, дис-

циплінованість, обов’язко-
вість, порядність, доброзичли-

вість 

Взаємини між співробітниками, втрати від 
конфліктів, рівень задоволеністю працею, 

розмір заробітної плати, структура немате-
ріального стимулювання, коефіцієнт плин-

ності кадрів 

Ставлення до інвалідів, ді-
тей, людей похилого віку, 
злочинність, соціальна на-

пруженість 

Статево-
віковий  

Вік працівника 
Статево-вікова структура підприємства, се-

редній вік працівників 
Демографічна ситуація 

 
 

Рівні агрегування трудового потенціалу 
мають характер системної взаємодії, коли мак-
рорівень і сегментований на два компоненти 
мікрорівень є взаємозалежними та взаємообу-
мовлюючими. Так, працездатність людини як 
елемент психофізіологічного потенціалу, з од-
ного боку, впливає на втрати робочого часу че-
рез хвороби і ушкодження, з іншого – 

детермінується станом національної системи 
охорони здоров’я. Нами представлено систе-
матизоване викладення методів, що викорис-
товуються для визначення показників, що вхо-
дять до структури інтегрального показника 
оцінки трудового потенціалу на рівні окре-
мого працівника: (табл. 2). Кількісні методи 
ґрунтуються на експертній роботі. 

Таблиця 2 
Методи визначення показників оцінки трудового потенціалу на рівні окремого працівника [4] 
Група 

методів 
Назва ме-

тоду 
Характеристика 

К
іл

ьк
іс

н
і 

Рейтинго-
вий метод 

Трудовий потенціал працівника визначають на підставі оцінювання його істотних трудових 
якостей за оцінковими шкалами, які розробляє оцінювач за певними критеріями 

Метод ви-
значеного 
розподілу 

Трудовий потенціал працівника встановлюється експертом-оцінювачем у рамках допустимих 
інтервалів, які в сукупності формують фіксований розподіл усіх оцінок. Наприклад, 10% – не-

задовільно, 20% – задовільно, 40% – цілком задовільно, 20% – добре, 10% – відмінно, усього – 
100%, після оцінки працівників розподіляють за групами відповідно до заданої квоти 

Ранговий 
метод 

Метод не враховує зміни ступеня впливу показників зі зменшенням їх важливості і може при-
вести до помилок під час оцінки трудового потенціалу 

Я
к

іс
н

і 

Метод ін-
терв’ю 

Трудовий потенціал працівника визначають на основі його усних відповідей на запитання 
компетентних експертів-оцінювачів, які виносять суб’єктивні судження щодо коректності чи 

некоректності відповідей на вузькоспеціалізовані запитання 
Вільних ха-

рактеристик 
Трудовий потенціал працівника оцінюють на основі найяскравіших здобутків та найгірших 

помилок у роботі людини 
Ділових 

ігор 
Трудовий потенціал працівника визначають на основі спостережень та результатів його участі 

в імітаційних іграх, змодельованих під конкретне підприємство 

К
о

м
б

ін
о

ва
н

і  Анкету-
вання  

Трудовий потенціал працівника оцінюють на основі заповнених ним самим анкет, розробле-
них оцінювачем, де фіксуються всі істотні позитивні і негативні характеристики 

 Порів-
няння  па-
раметрів 

Трудовий потенціал окремого працівника визначають через багатоетапне зіставлення продук-
тивності, освітньо-культурних та інших його характеристик з аналогічними параметрами ін-

ших працівників підприємства, які виконують схожі роботи 

Тестування 
Трудовий потенціал працівника визначають за результатами вирішення психологічних, фізіо-

логічних та кваліфікаційно-освітніх завдань 
 
 

Основними проблемами використання 
якісних методів оцінки трудового потенціалу 
є визначення еталонних вимог (норм, станда-
ртів) для кожної групи співробітників 

підприємства, широкий спектр якісних пара-
метрів, відсутність цілісної концепції звітно-
сті про якісну структуру персоналу організа-
ції. Застосування комбінованого оцінювання 
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персоналу та його кадрового потенціалу на 
підприємстві має суттєве практичне значення 
для розроблення та вдосконалення стратегії 
й тактики управління персоналом у сучасних 
умовах. 

На основі аналізу представлених в нау-
ковій літературі методик оцінки кадрового 
потенціалу нами запропоновано інтеграль-
ний показник, який представляє собою фун-
кціональну залежність компонентів індексу 
трудового потенціалу людини, скориговану 
на синергетичний ефект від взаємодії носіїв 
робочої сили: 

Іт.п.=ƒ(Іп.ф.×Іос.× Іп.к.× Ір.р.ч.× Ітв.×Іл.× Іс.п.× 
Іп.с.)±Syn (1) 

де  Іт.п. – індекс трудового потенціалу під-
приємства; Іп.ф.– індекс психофізіологічного 
потенціалу; Іос. – індекс освітнього потенці-
алу; Іп.к. – індекс професійно-кваліфікацій-
ного потенціалу; Ір.р.ч. – індекс потенціалу ро-
бочого часу; Ітв. – індекс творчого потенціалу; 
Іл. – індекс лідерського потенціалу; Іс.п. – ін-
декс соціально-психологічного потенціалу; 
Іп.с. – індекс статево-вікового потенціалу; Syn – 
синергетичний ефект від взаємодії робітни-
ків всередині організації. 

Розрахунок кожного з включених до 
формули індексів ґрунтується на системі по-
казників. При цьому, до системи оцінки нами 
були включені показники, які відповідають 
наступним вимогам: аналітичність (здатність 
пояснювати причини явищ); коректність (до-
статня вірогідність відображуваного дослі-
джуваного об’єкта); прогностичність та дина-
мізм (придатність для відображення зміни 
процесу чи явища в часі); однозначність (до-
пускати лише одне тлумачення); вимірним 
(піддаватися кількісному вимірюванню); ефе-
ктивність (результат при застосуванні має пе-
ревищувати витрати, пов’язані з одержанням 
цього результату); документальність (ґрунту-
вання на достовірних даних первинного об-
ліку і звітності). 

Синергетичний ефект взаємодії робіт-
ників пов'язаний з продуктивністю сумісної 
роботи групи осіб, що пов’язані єдиною ме-
тою. Спрямованість синергетичного ефекту 
може бути позитивною, а також носити 

від’ємний характер. Аналіз практики госпо-
дарювання в секторі аграрного машинобуду-
вання дозволяє стверджувати, що ефектив-
ність взаємодії персоналу лежить в площині 
впливу зовнішніх факторів, а саме соціально-
економічних умов праці, які, в свою чергу, де-
термінуються механізмами управління тру-
довим потенціалом як елементом загального 
менеджменту підприємства. При цьому, клю-
човими факторами впливу на ефективність 
використання трудового потенціалу працю-
ючих є стан нормування праці та організація 
виробництва (врахування трудових витрат 
на досягнення результату праці дозволяє оп-
тимізувати використання робочого часу), си-
стема мотивації (підвищення зацікавленості 
власників робочої сили в забезпеченні макси-
мальної продуктивності), фондоозброєність 
праці (формування умов, необхідних для ре-
алізації трудового потенціалу працівників). 
Управлінський вплив на систему організації 
праці за напрямками створення «зовнішніх» 
соціально-економічних рамок здійснення 
трудової діяльності є дієвим інструментом 
підвищення ефективності використання тру-
дового потенціалу шляхом надання синерге-
тичному ефекту групової взаємодії позитив-
ного спрямування.  

Висновки з даного дослідження і перс-
пективи подальших розвідок у даному на-
прямі. Отже, запропонований інтегральний 
показник оцінки трудового потенціалу пред-
ставляє собою функціональну залежність ін-
дексів, детермінованих системою приватних 
показників, що характеризують психофізіо-
логічний, освітній, професійно-кваліфікацій-
ний, лідерський, соціально-психологічний, 
статтево-віковий потенціал, потенціал робо-
чого часу, скоригованих на синергетичний 
ефект від взаємодії персоналу підприємства. 
Останній може мати позитивний або від’єм-
ний характер, що залежить від ефективності 
механізму управління трудовим потенціалом 
як елементу загального менеджменту підпри-
ємства, результатом функціонування якого є 
формування «зовнішніх» факторів, а саме но-
рмування праці та організація виробництва, 
система мотивації, фондоозброєність праці. 
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Abstract. 
Levchenko A. Integral assessment of the labor potential of the subjects of economic relations. 
The article proposes an integrated indicator of labor potential, which is a functional dependence of indices determined 

by a system of private indicators that characterize psycho-physiological, educational, vocational, leadership, socio-psychologi-
cal, gender and age potential, working time potential, adjusted for working time, adjusted effect from the interaction of enter-
prise personnel. The latter can be positive or negative, depending on the effectiveness of the mechanism of labor potential 
management as an element of general management of the enterprise, the result of which is the formation of "external" factors, 
namely labor rationing and production organization, motivation system, labor capital. A systematic presentation of the meth-
ods used to determine the indicators included in the structure of the integrated indicator of labor potential at the level of 
individual employees: quantitative, qualitative and combined. Quantitative methods include: rating method, method of defined 
distribution, ranking method. Qualitative methods include: interview method, freelance method, business game method, matrix 
method, 360 degree method, descriptive method, decision assessment method, committee method. Combined methods are: ques-
tionnaire method, parameter comparison method, testing, sum assessment method, classification method, behavior observation 
scale method, assessment method based on competency models. The calculation of each of the indices included in the formula 
is based on a system of indicators. At the same time, we included in the evaluation system indicators that meet the following 
requirements: analytical (ability to explain the causes of phenomena); correctness (sufficient probability of the displayed re-
search object); predictability and dynamism (suitability to reflect changes in a process or phenomenon over time); unambiguity 
(allow only one interpretation); measurable (quantifiable); efficiency (the result when applied should exceed the costs associated 
with obtaining this result); documentary (based on reliable data of primary accounting and reporting). 
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КУЛЬТУРА СЕРВІСУ: ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ 
СЕРВІСУ ТА АНАЛІЗ ЙОГО РОЛІ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

 
 

Камушков О. С., Ткач В. О., Язіна В. А., Жилко О. В. Культура сервісу: дефініція поняття, основні 
структурні складові сервісу та аналіз його ролі в індустрії гостинності.  

У даній статті розглядаються основні поняття, види якості, методи управління якістю, показники та 
критерії оцінки рівня якості, а також надано рекомендації щодо вдосконалення якості обслуговування. Сервісна 
діяльність – це область людських взаємин, де формується і вдосконалюється реабілітаційно-альтруїстичний 
стиль в задоволенні наших потреб. Управління якістю реалізується за допомогою застосування певного набору 
прийомів і засобів, які можна класифікувати за чотирма сферами: управління якістю, процесом, персоналом та 
ресурсами. Доведено важливість сервісу в індустрії гостинності та перспективного напряму розвитку українсь-
кого туризму. Визначимо методи та принципи підвищення сервісу обслуговування.  

Ключові слова: готель, технічна якість, критерії оцінки, методи управління, персонал, проблеми, загальне 
управління якістю, методи оцінки якості обслуговування. 

 

Постановка проблеми. Актуальність 
проблеми обумовлюється тим, що в даний 
час індустрія гостинності в нашій країні пере-
живає бурхливий розвиток, і стоїть завдання 
забезпечення конкурентних переваг на підп-
риємствах індустрії гостинності. Для цього 
необхідно виявити методи оцінки якості готе-
льних послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням сервісу індустрії гостин-
ності присвячені праці таких вчених, як 
Є.А. Балашова, Л.Л. Демидів, І.В. Зорін, 
Дж.А. Мічеллі та інші. Вітчизняні вчені 
С.І. Байлик, М.Ю. Лайко та Ю.Є. Бусалов дос-
лідили особливі риси менеджменту сервісу у 
сфері туризму та гостинності. 

Мета дослідження полягає у вияв-
ленні особливостей формування та розвитку 
сервісу в індустрії гостинності в Україні. Ос-
новною метою роботи є аналіз споживачів, 
визначення головних проблем розвитку Ук-
раїни у цій сфері та порівняння її з іншими 
країнами світу. 

Основний матеріал. У переробленому і 
доповненому виданні тлумачного словника 
С.І. Ожегова термін «сервіс» відсутній, хоча є 
дефініція «сервіз» [1]. Вперше поняття «сер-
віс» згадується в Радянському Енциклопедич-
ному Словнику, де ми читаємо: сервіс (англ. 
Service – служба) – обслуговування населення. 

У ті роки це поняття асоціювалося з ремонтно-
побутовим сервісом і автосервісом [2]. 

У розвиток теорії управління якістю 
внесли свій внесок такі фахівці в галузі управ-
ління якістю, як Е. Демінг, Дж. Джуран, 
Р. Косбі, І. Ішикава, Т. Тагути. 

Розглядаючи перелічені вище прин-
ципи підвищення ефективності та якості то-
варів / послуг, процесів, можна виділити 
п'ять основних принципів, яких повинна до-
тримуватися індустрія гостинності, щоб дося-
гти успіху в своєму бізнесі: 

1. акцент на споживача послуги; 
2. безперервне поліпшення якості виро-

бничого процесу, створення і надання пос-
луги; 

3. прийняття рішень на основі факту; 
4. залучення до процесу прийняття рі-

шень всіх, починаючи від службовця до гене-
рального директора; 

5. сприймати нову філософію управ-
ління якістю як єдину на даний момент про-
дуктивну теорію менеджменту. 

Види сервісу: 
• За часом його здійснення: 
Передпродажний сервіс пов'язаний з 

підготовкою виробів для представлення поте-
нційного і реального покупця. Передпродаж-
ний сервіс завжди безкоштовний. Він містить 
6 основних елементів: 



Інноваційні технології інтеграційної та комерційної взаємодії суб'єктів аграрного ринку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2021 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 39 ~ 

- перевірка; 
- консервація; 
- укомплектування необхідною техніч-

ною документацією, інструкціями та ін. 

- перевірка перед продажем; 
- демонстрація; 
- консервація і передача спожива- 

чеві [3, c. 56-58]. 
Таблиця 1 

Методи та принципи підвищення ефективності та якості товарів / послуг, процесів 
Ав-
тор 

Назва методу / 
принципу 

Опис методу/принципу 

Є
. Д

ем
ін

г 

14 принципів Демі-
нга (розглянемо де-

кілька з них) 

1. Зробіть так, щоб у вас була постійна мета. 
2. Не укладайте ділових контрактів тільки на основі вартості. 

3.Займайтеся навчанням персоналу безпосередньо на робочих місцях. 
4. Викорініть страх. 

5. Зруйнуйте бар'єри між підрозділами. 
6. Залучіть кожного до роботи зі зміни організації. 

Д
ж

. 
Д

ж
у

р
ан

 

Концепції прориву, 
внутрішній постача-
льник і тріада якості. 

1. Застосування аналізу Парето до вирішення проблем якості. 
2. Розробка методології оцінки витрат на якість як способу виділення пріоритетів. 

Р
. К

р
о

сб
і 

Чотири постулати 
Р. Кросбі 

1. Якість визначається як відповідність вимогам. 
2. Система досягнення якості – попередження. Появу проблем треба попереджати за-

вдяки розумінню процесів і їх удосконаленню до того моменту, коли продукція або по-
слуги дійдуть до споживача. 

3. Норма виконання роботи – нуль дефектів. Це означає, що бездефектна робота – мета. 
4. Критерій виміру якості – ціна невідповідності встановленим вимогам. 

І.
 І

ш
и

к
а

ва
 

7 методів контролю 
якості 

1. Діаграми Парето – виділення пріоритетів дій; 
2. Діаграма причин і результатів – виявлення причин виникнення проблем 

3. Стратифікація – поділ причин по групах; 
4. Контрольні листки – збір даних; 
5. Гістограми – уявлення варіацій; 

6. Діаграми розкиду – дослідження взаємозв'язку двох факторів; 
7. Контрольні карти – регулювання варіацій процесу, визначення верхньої і нижньої 

межі зони допуску величин. 
 

Післяпродажний сервіс поділяється на 
гарантійний та післягарантійний за чисто 
формальною ознакою: «безкоштовно» і «за 
плату». Формальність тут в тому, що вартість 
робіт, запасних частин і матеріалів в гаран-
тійний період входить в продажну ціну. 

• За змістом робіт: 
Жорсткий сервіс, який включає всі пос-

луги, пов'язані з підтримкою працездатності, 
безвідмовності і заданих параметрів роботи 
товару; 

М'який сервіс, що включає весь ком-
плект інтелектуальних послуг, пов'язаних з 
індивідуалізацією, тобто з більш ефективною 
експлуатацією товару в конкурентних умовах 
роботи у даного споживача [3, c. 57-58]. 

• За спрямованістю послуг: 
Прямий сервіс об'єднує послуги, ці-

льове значення яких визначено безпосеред-
ньо предметом торгової угоди і спрямоване 
на матеріальний продукт і користувача; 

Непрямий сервіс зазвичай спрямований 
не на об'єкт торговельної угоди, а на ство-
рення сприятливих умов, які забезпечують 
довгострокове взаємовигідне співробітництво. 

• За ступенем адаптації до споживачів: 
Стандартизований сервіс включає в себе 

пакет послуг, потребу в яких найбільш часто 
відчувають клієнти; 

Індивідуальний сервіс завжди оригіна-
льний. Послуги, що входять в пакет 

індивідуального обслуговування, спираються 
на специфіку потреб клієнтів. 

• За масштабом класифікується на лока-
льний, регіональний, національний і міжна-
родний [3, c. 59-60]. 

Немає сумнівів в тому, що обслугову-
вання клієнтів – це головне в індустрії гостин-
ності. І на те є вагомі причини. 

Найбільші мережі готелів по всьому 
світу погодяться, що саме обслуговування клі-
єнтів допомогло їм отримати конкурентні пе-
реваги, які вони отримали. Саме обслугову-
вання клієнтів відрізняє першокласні готелі 
від одноденних. Якщо ми подивимося на істо-
ричне тіло індустрії гостинності, сервіс зав-
жди був невід'ємною частиною екосистеми 
гостинності. 

По суті обслуговування клієнтів висо-
кого класу зміцнює відносини з клієнтами, які 
є безцінним активом для готелю або будь-
якого підприємства в сфері гостинності. Об-
слуговування в індустрії гостинності почина-
ється з вимірювання настрою клієнтів. У 
цьому пункті робиться спроба визначити 
мету обслуговування в готельному бізнесі, а 
також дані поради по її досягненню. 

Недавнє дослідження, проведене авто-
ритетами галузі, показує, що клієнтів не вра-
жає те, що ви можете запропонувати, або на-
віть те, що ви знаєте, поки вони не побачать, 
що ви дійсно дбаєте про них. 
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Отже, приємне обслуговування – вір-
ний спосіб поліпшити настрій вашого кліє-
нта. Це одна з ключових порад з обслугову-
ванні клієнтів в готельному бізнесі, яка дає 
можливість гостю залишатися задоволеними 
і натхненними. В даний час обслуговування в 
індустрії гостинності виходить за рамки пос-
мішки або простого «спасибі». Дуже важливо 
оцінювати потреби ваших клієнтів, не пита-
ючи їх. 

Обслуговування в індустрії гостинності 
– це підвищення лояльності клієнтів. Від-
мінне обслуговування клієнтів робить все мо-
жливе, щоб клієнти були задоволені і про них 
добре дбали. Задоволений покупець – це пос-
тійний покупець. А клієнти – життєво важ-
лива частина бізнесу в індустрії гостинності. 
Важливо зробити їх своїм центром уваги – 
завжди – і вони обов'язково будуть щасливі. 

Варто запропонувати індивідуальний 
підхід (електронна пошта, SMS, персональне 
підключення – вся допомога), спробувати на-
лаштувати всі точки взаємодії з клієнтами 
прямо від бронювання до оформлення замо-
влення. Впізнаваність бренду підвищується 
за допомогою контент-маркетингу і маркети-
нгу в соціальних мережах. Варто звертатися 
до існуючих клієнтів особисто з цікавими 
пропозиціями. 

Крім забезпечення своєчасного надання 
кожної послуги, важливо також забезпечити 
дотримання етикету сектора послуг. Сюди 
входять як послуги за викликом, так і особисті 
послуги. Розмовляючи з покупцями, важливо 
зберігати рівень поваги. Більш того, забезпе-
чити належне спостереження, щоб перекона-
тися, що вони насолоджуються перебуван-
ням в готелі. Якщо у них є якісь скарги, слід 
розглянути їх якомога швидше. Завжди ба-
жано закінчувати справи на позитивній ноті, 
посміхатися й вітатися при зустрічі. 

Дослідження Accenture показало, що по-
гане обслуговування клієнтів може обходи-
тися підприємствам в 1,6 трлн дол. на рік. Ось 
чому більшість компаній зараз зосереджені на 
поліпшенні якості обслуговування клієнтів. 

В індустрії гостинності надзвичайно ва-
жливо забезпечити відмінне обслуговування 
клієнтів, щоб завоювати їх лояльність. Таким 
чином, все більше і більше готелів прагнуть 
реалізувати функції, які принесуть їм ко-
ристь від конкурентів в цій галузі. 

По-перше, обслуговування клієнтів – це 
більше, ніж просто надання платних послуг 
резидентам готелю. Йдеться про створення 
тісного зв'язку між готелем і клієнтами та по-
ліпшення їх вражень від поїздки під час пере-
бування у готелі. Отже, найкращими 

прикладами поліпшення обслуговування клі-
єнтів в сфері гостинності можуть слугувати 
наступні. 

Готель Ritz-Carlton створив золоті пра-
вила, спрямовані на підвищення комфорту 
гостей. Основна мета цієї готельної компанії – 
створити теплу, розслаблюючу і вишукану 
атмосферу, задовольняючи навіть невислов-
лені бажання і потреби своїх гостей. 

Всі співробітники дотримуються цих 
стандартів, щоб налагодити міцні відносини 
з гостями Ritz-Carlton на все життя. Отже, не 
дивно, що цей готель входить в число кращих 
готелів світу. 

Зараз більшість відвідувачів приділяють 
велику увагу безпечному і комфортному про-
живанню в готелі. 

Ось чому готелі Hilton ввели програму 
CleanStay, щоб гарантувати своїм гостям, що 
всі номери були ретельно очищені і продезі-
нфіковані персоналом готелю. Особлива 
увага приділяється сенсорним частинам, та-
ким як перемикачі та електронні елементи 
управління, ручки, поверхні ванних кімнат і 
пульт дистанційного керування, які покриті 
наклейкою CleanSafe. 

Надихати співробітників готелю і най-
мати натхнених – це головна умова створення 
бездоганного обслуговування клієнтів в інду-
стрії гостинності. Якщо зосередити увагу на 
комфорті клієнтів, персонал готелю може 
мати великий вплив на остаточне враження 
про імідж готелю. Надання найкращого об-
слуговування може значно підвищити лояль-
ність клієнтів. 

Наприклад, інженер Dove Mountain 
Resort не тільки усунув проблему з водою в 
номері, але і зробив додатковий, несподіва-
ний і дійсно приємний сюрприз для жителя 
готелю. Він залишив записку з вибаченнями з 
особистими контактами на випадок, якщо у 
них виникнуть інші проблеми, а також шоко-
ладний гайковий ключ. Створюючи такі вра-
жаючі моменти, готель суттєво збільшує кіль-
кість постійних клієнтів. 

Кожен з нас хоч раз щось забув після ви-
ходу з готелю. Однак це може бути прекрас-
ною можливістю для поліпшення обслугову-
вання клієнтів. Наприклад, співробітникам 
Ritz-Carlton дозволено використовувати до 
2000 доларів, щоб без питань вирішити будь-
яку проблему з гостями. 

І тому, залишивши зарядний пристрій в 
готелі, один з клієнтів отримав посилку з за-
рядним пристроєм і записку від менеджера 
готелю. Підвищуючи рівень задоволеності 
клієнтів, готель обов'язково буде виділятися 
серед конкурентів тієї ж галузі. Україна 
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приваблива для туристів, але поки не дуже 
комфортна. Розбиті дороги, брак пристой-
них вбиралень і в цілому не завжди якісний 
сервіс – на ці речі найчастіше скаржаться іно-
земні туристи, які побували в Україні. Після 
проведення Євро-2012 українська влада з оп-
тимізмом заявила, що тепер приймаючі міста 
стануть популярними туристичними 
центрами для зарубіжних гостей, а туризм – 
однією з головних стратегій розвитку цих 
міст і України в цілому. 

Втім, на думку представників галузі, для 
цього необхідно усунути багато недоліків, які 
поки істотно відрізняють країну від сусідів, 
які навчилися заробляти на туристах. 

«Найгіршою річчю за всю поїздку була 
дорога з Дніпропетровська до Донецька – я 
був шокований», – поділився враженнями з 
ВВС Україна англійський уболівальник Глінн 
Девіс, який вів свій онлайн щоденник протя-
гом Євро-2012 [9, c. 320]. 

Дороги – це мінус, який іноземці зазви-
чай називають серед перших: «О, дороги. 
Іноді ми повинні були рухатися дуже-дуже 
повільно через ями на дорозі. Хоча є і дуже хо-
роші дороги, як ось з Житомира до Києва, але 
в цілому автодороги – це велика проблема», – 
розповів ВВС Україна Петро Дроздович, який 
живе в Канаді і одинадцять років регулярно 
організовує тури в Україну [9, c. 320]. 

Чотири рази на рік він привозить сюди 
групи туристів по 20-25 чоловік – в основному 
це нащадки українських емігрантів. За 5 тисяч 
канадських доларів вони отримують укомпле-
ктований двотижневий тур, що включає Львів, 
Івано-Франківськ, Яремчу, Коломию, Черні-
вці, Одесу, Кам'янець-Подільський та Київ. 

«У той же час, нарікання виникають з 
приводу туалетів для туристів. Ми подорожу-
ємо на автобусі, і це велике щастя – знайти ав-
тостанцію, де більше однієї вбиральні», – роз-
повів він. Гостинність замість сервісу. Слова 
туриста підтверджують зауваження експертів 
про те, що на тлі гостинності українців їм 
поки не вистачає професіоналізму та досвіду 
прийому іноземних гостей. Сервіс в готелях 
не завжди відповідає тому рівню, який звикли 
бачити в закладах з аналогічною кількістю зі-
рок на заході. 

«Сервіс – це проблема власників, тому 
що в навчання персоналу потрібно вкладати 
гроші. У той же час, це проблема всієї дер-
жави. Тому що з розпадом Радянського Союзу 
припинили роботу школи професійних спів-
робітників ресторанно-готельного бізнесу. 
Якщо говорити про офіціантів, барменів і ад-
міністраторів – їх дуже мало залишилося з тих 
часів, а нових уже не випускають», – розповів 

ВВС Україна голова правління асоціації офі-
ціантів Олег Онікієнко. 

«Сьогодні ми просто не встигаємо за те-
мпами розвитку світового туристичного ри-
нку, в результаті істотно знижується конку-
рентоспроможність вітчизняних туроперато-
рів на міжнародній арені», – прокоментував 
ВВС Україна президент Асоціації лідерів тур-
бізнесу Йосип Андрик. 

Для того, щоб зробити країну приваб-
ливою, треба знайти мотивацію для її відвіду-
вання. І такого потенціалу для розвитку влас-
ної туристичної концепції у країни, яка до 
цих пір тримала в таємниці всю свою красу, 
більш ніж достатньо – починаючи від приро-
дного фонду, історичної спадщини, до більш 
конкретних напрямів, таких як цікаві культу-
рні та мистецькі заходи, стародавні правосла-
вні храми, що відрізняються від всього, що 
можна побачити в Європі, або туристичні ма-
ршрути, пов'язані з відомими на весь світ ви-
датними людьми. 

Висновки з даного дослідження і перс-
пективи подальших розвідок у даному на-
прямі. Підбиваючи підсумок, можна сказати, 
що поліпшення обслуговування клієнтів – 
ключовий фактор індустрії гостинності. Під-
вищити якість обслуговування можна за ра-
хунок розробки індивідуального програм-
ного забезпечення для подорожей і гостинно-
сті, створення золотих стандартів обслугову-
вання клієнтів і використання всіх можливос-
тей для покращення обслуговування в готелі. 

Розглянуті методи оцінки якості готель-
них послуг можна вважати практичними ре-
комендаціями для дій, спрямованих на поліп-
шення сервісів, залучення гостей, підви-
щення ефективності готельного бізнесу. Дані 
методи дозволяють виявити переваги та не-
доліки в конкретному бізнесі, визначити на-
прями підвищення кваліфікації персоналу і 
забезпечити оперативний зворотний зв'язок. 
Використання зазначених методів забезпе-
чить підвищення конкурентоспроможності 
підприємства індустрії гостинності. Якщо не 
приділяти необхідної уваги поліпшенню об-
слуговування клієнтів, рівень задоволеності 
клієнтів також впаде. У наш час індустрія го-
стинності перетворилася в одну з найбільших 
сфер бізнесу в світі. Очікується, що зі збіль-
шенням кількості людей, які подорожують по 
світу, в майбутньому ця галузь буде рости. 
Ключем до успіху в індустрії гостинності є об-
слуговування клієнтів, тому основну увагу 
слід приділяти клієнтам. Індустрія гостинно-
сті в майбутньому буде більш схильна до тех-
нологій, але послуги, як і раніше, будуть клю-
чем до успіху в індустрії гостинності. 
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This article considers the basic concepts, types of quality, quality management methods, indicators and criteria for 
assessing the level of quality, as well as provides recommendations for improving the quality of service. Service activity is 
an area of human relations, where a rehabilitation-altruistic style is formed and improved in meeting our needs. Quality 
management is implemented through the use of a set of techniques and tools that can be classified into four areas: quality 
management, process, personnel and resources. The importance of service in the hospitality industry and a promising di-
rection of Ukrainian tourism development is proved. Methods and principles of service improvement were defined. Improv-
ing customer service is a key factor in the hospitality industry. Improving the quality of service by developing customized 
software for travel and hospitality, creating gold standards of customer service and using all possible opportunities will rise 
up the service in the hotel to a high level. The considered methods of quality assessment of hotel services can be regarded as 
practical recommendations of actions directed on improvement of services, attraction of visitors, efficiency increase of hotel 
business. These methods allow you to identify the advantages and disadvantages of a particular business, identify areas for 
staff training and provide prompt feedback. If we do not pay enough attention to improving customer service, the level of 
customer satisfaction will also fall. Currently, the hospitality industry has become one of the largest areas of business in the 
world. It is expected that with the increase in the number of people travelling around the world, and in the future this 
industry will grow. The key to success in the hospitality industry is customer service, so the focus should be on customers. 
The hospitality industry will be more technology-driven in the future, but services will still be the key to success in the 
hospitality industry. 

Keywords: hotel, technical quality, evaluation criteria, management methods, staff, problems, general quality man-
agement, methods of service quality assessment. 
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РОЛЬ СТРАТЕГІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

 

Миколенко І. Г., Стилик А. Г., Рожко Л. Ю. Роль стратегії в забезпеченні економічної безпеки сіль-
ськогосподарського підприємства.  

Успішна діяльність сільськогосподарських підприємств за умов економічної кризи багато в чому залежить 
від ефективності стратегічного управління їх системою економічної безпеки. Ефективне забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства можливе лише при комплексному та системному підході, що дає змогу забезпечити 
стратегічний розвиток підприємства, розробити тактичні та оперативні заходи для мінімізації негативних 
наслідків внутрішніх та зовнішніх загроз. На основі проведеного дослідження розглянуто сутнісну характерис-
тику економічної безпеки сільськогосподарських підприємств та оцінку визначення її рівня. Досліджено форму-
вання забезпечення економічної безпеки. Структуровано стратегію економічної безпеки підприємства як об’єкту 
управління. Розглянуто переваги стратегічного підходу в управлінні економічною безпекою підприємства. Обґру-
нтовано необхідність формування стратегії забезпечення економічної безпеки з метою створення стійких умов 
динамічної конкурентоспроможності і фінансово-економічної сталості сільськогосподарських підприємств у дов-
гостроковій перспективі. 

Ключові слова: підприємство, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, безпека, економічна безпека, 
стратегія економічної безпеки.  

 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. У сучасних умовах сільськогоспо-
дарським підприємствам доводиться функці-
онувати в умовах нестабільного, складного та 

динамічного зовнішнього середовища під 
впливом різних фінансово-економічних ри-
зиків. У зв’язку з цим виникає необхідність 
формування механізму забезпечення 



Інноваційні технології інтеграційної та комерційної взаємодії суб'єктів аграрного ринку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2021 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 44 ~ 

економічної безпеки сільськогосподарських 
підприємств. При цьому стратегія економіч-
ної безпеки відіграє головну роль у системі 
стратегічного розвитку підприємства, допо-
магаючи досягти належного рівня стійкості 
до загроз і небезпек, ринкової конкуренто-
спроможності, сталості розвитку в сучасних 
умовах господарювання. Тому цілком логі-
чно, що саме ці питання все частіше розгля-
даються у наукових дослідженнях. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Серед учених, що досліджували теоре-
тико-методологічні та практичні проблеми 
розробки та реалізації стратегії економічної 
безпеки підприємства, доцільно виокремити 
вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема: 
Г. Азаренкова, Н. Артеменка, В. Валікова, 
О. Гавриша, Ю. Глушач, В. Диканя, К. Друрі, 
Д. Дячкова, А. Заїчковського, О. Захарова, 
Т. Іванюту, В. Македона, О. Линник, В. Мель-
ника, І. Нагорняк, Б. Нідлза, К. Пилипенко, 
О. Роженко, С. Сердечну, Т. Сабецьку, 
О. Скорук, Я. Соколову, О. Фальченко, 
Дж. Фостера, Г. Черняк та ін.  

Проте, незважаючи на вагомі досяг-
нення вітчизняних та зарубіжних науковців, 
немало питань залишається дискусійними. 
Так, відсутня єдність відносно трактувань ка-
тегорій «економічна безпека» та «стратегія за-
безпечення економічної безпеки підприємс-
тва», недостатньо дослідженим залишається 
обґрунтування впливу специфічних особли-
востей галузі на формування стратегії еконо-
мічної безпеки саме сільськогосподарських 
підприємств. 

Мета статті полягає у визначенні ролі 
стратегії у процесі забезпечення економічної 
безпеки сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Серед головних чинників підви-
щення рівня ефективності та сталого розви-
тку сільськогосподарських підприємств у су-
часних умовах господарювання доцільно ви-
окремити вдосконалення системи управ-
ління з урахуванням забезпечення економіч-
ної безпеки та конкурентоспроможності. 

Наразі трактування економічної без-
пеки переважно відбувається через дослі-
дження умов зовнішнього та внутрішнього 
середовища, у котрому доводиться функціо-
нувати підприємству, про що свідчить гене-
зис поняття економічної безпеки. Значну 
увагу сучасних концепцій управління сільсь-
когосподарськими підприємствами привер-
тає соціальна сторона процесів керування, 
що в свою чергу накладає відбиток на конце-
пції тлумачення економічної безпеки підпри-
ємства. 

У більшості робіт науковці віддають пе-
ревагу трактуванню безпеки (певної характе-
ристики системи чи її елементів) як здатності 
до самозбереження та/або розвитку в динамі-
чних умовах змін, загроз чи небезпек. Також 
поняття безпеки розглядають з точки зору си-
стеми заходів, спрямованих на забезпечення 
протистояння наявним та потенційним загро-
зам чи небезпекам, що дозволяє забезпечити 
стійку позицію підприємства на ринку, забез-
печуючи при цьому його розвиток.  

Детально розглянувши проблематику 
економічної безпеки сільськогосподарських 
підприємств, виявили, що вона достатньо ви-
світлена у науковій літературі.  

Так, на думку вітчизняного вченого 
З.Б. Живка, до пріоритетних характеристик 
стану економічної безпеки підприємства ва-
рто віднести: стійкість, стабільність і здат-
ність до розвитку, відсутність збитків, висока 
платоспроможність; висока ділова активність; 
достатня рентабельність та конкурентоспро-
можність, якісна реалізація всіх планів та 
угод [1]. 

Як вважає О.С. Власюк, економічна без-
пека аграрного сектора економіки може ви-
значатися як комплекс взаємопов’язаних сис-
тем безпеки, що є відображенням функціону-
вання окремих «блоків» чи сфер економічної 
безпеки держави [2]. 

Російські науковці Я.Д. Вишнякова і 
С.А. Харченко розглядають економічну без-
пеку як ефективне використання ресурсів, 
що має забезпечувати результативне функці-
онування підприємства в сьогоднішніх умо-
вах та сталий розвиток у майбутньому [3]. 

Лучиком М. В. запропоновано дослі-
джувати економічну безпеку аграрної галузі з 
точки зору продовольчої насиченості і збала-
нсованого харчування вітчизняного насе-
лення, забезпеченості ресурсами для вироб-
ництва і здатності до динамічного економіч-
ного розвитку сільських територій [4]. 

На противагу цьому, В.П. Курган ствер-
джує, що економічна безпека аграрного сек-
тора економіки це стан ефективного викори-
стання ресурсів підприємства та наявних кон-
курентних ринкових можливостей, котрий 
допомагає попереджувати внутрішні і зовні-
шні загрози, забезпечує його тривале ефекти-
вне функціонування і стійкий розвиток від-
повідно до обраних цілей [5]. 

Підсумовуючи вищесказане, авторами 
пропонується розглядати економічну безпеку 
сільськогосподарського підприємства як стан 
захищеності економічних інтересів сільського-
сподарського підприємства на усіх рівнях його 
економічних взаємовідносин від негативного 
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впливу внутрішніх і зовнішніх загроз і небез-
пек, що забезпечує його ефективність та ре-
зультативність на даний момент і розвиток в 
поточній і стратегічній перспективах. 

За умови дотримання економічної без-
пеки сільськогосподарського підприємства 
можливе досягнення стійкого економічного 
стану, при якому будуть оперативно мінімі-
зуватися чи ліквідовуватися наслідки внутрі-
шніх і зовнішніх загроз та їх прояви у будь-
якій із складових: виробничій, кадровій, еко-
логічній, ринковій, фінансово-економічній, 
техніко-технологічній, енергетичній, інфор-
маційній та правовій безпеці.  

Забезпеченням економічної діяльності 
вважаються заходи, спрямовані на створення 
умов для стабільного розвитку економічної 
системи, усунення конфліктів між інтере-
сами найважливіших елементів системи, ви-
явлення та попередження зовнішніх та внут-
рішніх загроз.  

Економічну безпеку сільськогосподар-
ських підприємств можна забезпечити лише 
при за координації дій на всіх рівнях і в усіх 
сферах, у площині яких знаходяться його ко-
мерційні інтереси. Кожне підприємство на 
своєму рівні створює умови для мінімізації 
ризиків, запобігання або зниження рівня не-
гативного впливу зовнішніх і внутрішніх 
чинників на результати їх господарської дія-
льності [6]. 

За умов дотримання вимог економічної 
безпеки відбувається гарантоване забезпе-
чення стабільного функціонування і досяг-
нення цілей діяльності підприємства. Основ-
ною метою забезпечення економічної безпеки 
підприємства є підтримка його максимально 
довгого, ефективного функціонування як в 
поточному періоді, так і забезпечення висо-
кого потенціалу розвитку у перспективі. 

При цьому такий комплекс дій має но-
сити системний характер, а діяльність підп-
риємства повинна не просто підлаштовува-
тися під виконання поточних завдань, а мати 
глобальну мету, зміст і напрям, тобто мати 
стратегію. 

З точки зору Л.В. Лаврентьєвої, страте-
гія забезпечення економічної безпеки у дов-
гостроковому періоді являє собою комплекс 
засобів, заходів, рішень та інструментів, що 
спрямовані на подолання негативного 
впливу загроз та ризиків з метою досягнення 
рівня економічного прибутку, фінансової 
стійкості та економічного зростання в умовах 
динамічності зовнішнього середовища [7].  

Линник О.І. і Артеменко Н.В., досліджу-
ючи дану проблематику, запропонували роз-
глядати стратегію економічної безпеки з 

позиції сукупності найбільш значущих рі-
шень та заходів, спрямованих на забезпе-
чення прийнятного рівня безпеки функціо-
нування підприємств [8].  

На думку Т.В. Сак, стратегічне управ-
ління економічною безпекою виступає про-
цесом управління стратегічним плануванням 
та розробленою стратегією забезпечення еко-
номічної безпеки, враховуючи взаємозв'язок 
внутрішнього середовища підприємства із 
оточуючим та адаптації змін всередині них 
для досягнення мети підприємства та захисту 
його від впливу загроз, небезпек і ризиків та 
досягнення безпечного функціонування [9]. 

А. Яніогло трактує стратегічну економі-
чну безпеку підприємства як стан захищено-
сті господарюючого суб’єкта (відділів, госпо-
дарських операцій), при котрому механізм за-
хисту від реальних і потенційних зовнішніх 
та внутрішніх загроз як комплекс взає-
мозв’язаних структурних елементів, забезпе-
чує його сталий розвиток і досягнення довго-
строкових цілей [10]. 

З точки зору Г.Ф. Азаренкова і С.М. Се-
рдечної, стратегію забезпечення економічної 
безпеки доцільно розглядати як загальну 
стратегію розвитку бізнесу, до складу якої від-
носяться поточні стратегії переходу підпри-
ємства на наступний рівень ієрархії станів 
економіки, найвищим з яких є економічна 
безпека [11]. 

У трактуванні О.О. Фальченко та 
Ю.С. Глушач стратегія економічної безпеки 
постає як економічна система забезпечення 
економічної безпеки підприємства у довго-
строковій перспективі, що являє собою ком-
плекс взаємопов’язаних складових, котрі об’єд-
нані єдиною глобальною метою – досягнення 
високого рівня економічного прибутку [12]. 

На підставі критичного огляду науко-
вих джерел нами пропонується розглядати 
стратегію економічної безпеки підприємства 
як всебічну та довгострокову цілісну концеп-
цію стійкого та безперервного розвитку підп-
риємства, що базується на створенні адекват-
ної та ефективної системи економічної без-
пеки, здатної вчасно виявляти, реагувати на 
загрози, небезпеки і ризики, попереджуючи 
їх чи мінімізуючи шкоду від їх негативного 
впливу на підприємство. 

Управління стратегією економічної без-
пеки передбачає врахування наступних аспе-
ктів: циклічних характеристик розвитку і тра-
нсформації національної економіки в залеж-
ності від вибору засобів, методів та моделей 
корпоративної безпеки; при виборі напряму 
стратегічного розвитку доцільно використо-
вувати системний, ситуаційний та/або 
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цілеспрямований підходи (у разі невизначе-
ності зовнішнього середовища варто врахову-
вати ризики для дослідження перспектив ро-
звитку); ефективних методів, інструментів та 
моделей стратегічного менеджменту [13]. 

Серед переваг стратегічного підходу в 
управлінні економічною безпекою підприєм-
ства доцільно виокремити: 

➢ можливість нівелювати або мінімізу-
вати негативні наслідки змін та потенційних 
загроз; 

➢ здатність враховувати об’єктивні (зо-
внішні та внутрішні) чинники, формуючі 
зміни, зосередивши увагу на дослідженні цих 
факторів та визначаючи ступінь їх впливу на 
економічну безпеку; 

➢ здатність створювати необхідну ос-
нову для прийняття стратегічних і тактичних 
рішень щодо забезпечення відповідного рі-
вня економічної безпеки; 

➢ спроможність покращити керова-
ність системою економічної безпеки, адже за 
наявності системи стратегічного планування 
досягнуті результати можна порівняти з пос-
тавленими цілями для здійснення ефектив-
ної мотивації та стратегічного контролю; 

➢ забезпечення поштовху для змін за 
допомогою реалізації стратегічних планів на 
базі відповідних систем контролю, монітори-
нгу та аналізу; 

➢ єдність зусиль та відомчої діяльності 
керівників всіх рівнів підприємства, пов'яза-
них з впровадженням стратегії економічної 
безпеки. 

Реалізація концепції стратегічного уп-
равління економічною безпекою можлива за 
умови стратегічно орієнтованого сільськогос-
подарського підприємства, коли застосову-
ється система стратегічного планування, що 
дає змогу розробляти та втілювати в життя 
систему стратегічних планів, здійснювати по-
точну діяльність, спрямовуючи на досяг-
нення поставлених стратегічних цілей. 

А тому запровадження концепції страте-
гічного управління економічною безпекою 
підприємства може дати підприємству низку 
переваг, серед яких: можливість сформувати 
необхідне інформаційне підґрунтя для прий-
няття важливих стратегічних і тактичних без-
пекових рішень; можливість завжди «тримати 
руку на пульсі подій», тобто бути в курсі всіх 
об’єктивних змін зовнішніх та внутрішніх фа-
кторів, які чинять певний вплив на економі-
чну безпеку підприємства; мінімізація впливу 
на бізнес негативних чинників і загроз, які мо-
жуть виникнути в зовнішньому оточенні у 
найближчій та віддаленій перспективі; 

підвищення рівня керованості та плановості 
процесів управління системою економічної 
безпеки, що сприяє зростанню її ефективності; 
консолідація персоналу підприємства, тобто 
об’єднання спільних зусиль спеціалістів і кері-
вників різних підрозділів підприємства у рам-
ках розробки та реалізації корпоративної 
стратегії економічної безпеки [14]. 

З метою формування та процесу реалі-
зації стратегічної системи забезпечення еко-
номічної безпеки необхідно ретельно оці-
нити внутрішні умови підприємства та за-
грози зовнішньому бізнес-середовищу. 
Тільки отримавши повну інформацію про 
конкурентне середовище та стан підприємс-
тва, особливості зовнішньої взаємодії та внут-
рішню структуру управління компанії, мо-
жна побудувати стратегію, яка забезпечить 
досягнення поставлених стратегічних цілей і 
завдань. 

Таким чином, стратегічний підхід в уп-
равлінні економічною безпекою підприємс-
тва має суттєві переваги, що дозволяє змен-
шити до мінімуму дію негативних факторів, 
підвищити інформованість та визначеність 
майбутнього, забезпечити керованість та 
ефективність змін. 

Для реалізації механізму забезпечення 
стратегічної економічної безпеки підприємс-
тва принципово важливим є питання, які сто-
суються видів стратегій функціонування під-
приємства на основі визначення рівня його 
стратегічної економічної безпеки, виходячи з 
комбінації рівнів його фінансової безпеки, 
благонадійності контрагентів та рівня розви-
тку управлінської складової. 

Розробляти стратегію економічної без-
пеки варто враховуючи особливості ринкової 
кон’юнктури, наявних та потенційних ризи-
ків і загроз, напрямів розвитку підприємства. 
Також доцільно прискіпливо віднестися до 
результатів моніторингу стану і рівня розви-
тку конкурентного середовища ринку, на 
якому функціонує підприємство. 

При цьому, формування стратегії еко-
номічної безпеки на середньо- та довгостро-
кову перспективу має складатися з наступних 
етапів: 

- діагностика фінансових показників го-
сподарської діяльності підприємства;  

- визначення стратегічних цілей; 
- розробка алгоритму реалізації визна-

чених стратегічних цілей; 
- вибір найбільш оптимальної для підп-

риємства стратегії економічної безпеки підпри-
ємства із конкретизацією строків її реалізації; 

- оцінювання розробленої та впрова-
дженої стратегії економічної безпеки. 
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На першому етапі, головному у процесі 
формування стратегії економічної безпеки, 
проводиться діагностика фінансових показ-
ників господарської діяльності підприємства: 
порівнюються планові показники з отрима-
ними результатами, із даними підприємств-
конкурентів та середніми показниками по га-
лузі. Крім того, на цій стадії визначається 
вплив різних факторів на результати роботи 
підприємства, виявляються недоліки, втра-
чені можливості і помилки, допущені у ході 
господарської діяльності. 

Другий етап характеризується форму-
ванням стратегічних цілей, пріоритетних за-
вдань та головних напрямів розвитку підпри-
ємства. Чіткі цілі і завдання допомагають у 
розробці ефективного плану розвитку підп-
риємства, який буде підставою для забезпе-
чення належного рівня економічної безпеки. 

Алгоритм реалізації визначених страте-
гічних цілей передбачає систематичний мо-
ніторинг та контроль за процесом досяг-
нення поставленої мети підприємством. 

На четвертому етапі відбувається визна-
чення послідовності та строки досягнення ці-
лей і завдань, вибір найбільш оптимальної 
для підприємства стратегії економічної без-
пеки підприємства із конкретизацією термі-
нів її реалізації, що дозволить забезпечити зо-
внішню і внутрішню синхронізацію у часі. 

Останній етап розробки стратегії еконо-
мічної безпеки підприємства характеризу-
ється її оцінкою за допомогою наступних по-
казників: координація запропонованої стра-
тегії економічної безпеки із загальною страте-
гією підприємства; внутрішня збалансова-
ність стратегії, яка визначається через узго-
дженість окремих довгострокових цілей із на-
прямами господарської діяльності між собою 
та визначення порядку їх виконання; присто-
сування стратегії економічної безпеки до 
змін, що виникають в оточуючому середо-
вищі; ефективність стратегії, тобто 

дослідження результативності впровадження 
запропонованої стратегії [15]. 

Отже, для прийняття ефективних 
управлінських рішень відносно розвитку під-
приємства, в умовах динамічних змін оточу-
ючого середовища, доцільно брати до уваги 
процес формування та впровадження страте-
гії економічної безпеки підприємства [16]. 

Добре продумана стратегія економічної 
безпеки підприємства допомагає не лише по-
передити значні фінансові та матеріальні 
втрати, збільшити обсяги прибутків, а також 
зробити підприємство більш інвестиційно 
привабливим. 

Висновки. Слід зазначити, що розробка 
та реалізація стратегії забезпечення економі-
чної безпеки сільськогосподарських підпри-
ємств за своєю суттю є елементом стратегіч-
ного управління. Він визначається як багато-
плановий, формально-поведінковий процес, 
який допомагає формулювати та виконувати 
ефективні стратегії, що сприяють забезпе-
ченню відносин між підприємством, включа-
ючи його окремі частини, та зовнішнім сере-
довищем, а також досягненню встановлених 
цілей. Це також процес, за допомогою якого 
апарат управління підприємством здійснює 
довгострокове керівництво, визначає цілі дія-
льності, розробляє стратегію їх досягнення, 
враховуючи всі релевантні умови, а також за-
безпечує виконання відповідних планів, пос-
тійно розвиваючись і змінюючись. Необхід-
ність підтримки стратегічної орієнтації ро-
бить процес стратегічного управління еконо-
мічною безпекою безперервним і динаміч-
ним та визначає його метою забезпечення ви-
конання планових показників у межах підси-
стем безпеки. Загалом, це є основою для ство-
рення стійких умов динамічної конкуренто-
спроможності і економічної стійкості 
суб’єктів господарювання в довгостроковій 
перспективі. 
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Abstract. 
Mykolenko I. H., Stylyk A. H., Rozhko L. Y. The role of the strategy in ensuring the economic security of 

the agricultural enterprise.  
A successful operation of any agricultural enterprise in the period of economic crisis mainly depends on the effec-

tiveness of strategic management of its economic security system. The effective economic security of an enterprise is possible 
only with a comprehensive and systematic approach. It allows ensuring strategic development of the enterprise, to develop 
tactical and operational measures in order to minimize all negative consequences of internal and external threats. Based on 
the study, the essential characteristics of the economic security of an agricultural enterprise and the assessment of its level 
were considered. It was found that the mechanisms for improving the economic security of agricultural enterprises, which 
take into account industry specifics and destructive factors, have not been sufficiently developed. The formation of economic 
security was under study. The defining characteristics of the states of economic security are given. The author's under-
standing of a category "economic security of agricultural enterprises" is proposed based on rethinking modern interpreta-
tions of the studied definition and their systematization. It has been emphasized that economic security occupies an im-
portant place in the strategic management structure of the agricultural enterprise. The main aspects in the management of 
economic security strategy are highlighted due to a wide range of interpretations and approaches to defining the strategy. 
The economic security strategy of the enterprise as an object of management is structured. The advantages of a strategic 
approach in the economic security management of the enterprise were also considered. It is noted that a process of developing 
an economic security strategy takes into account both objective and subjective factors. The main process stages of developing 
an economic security strategy are described. A necessity of formation a strategy for ensuring economic security in order to 
create stable conditions for dynamic competitiveness and financial, economic sustainability of agricultural enterprises in 
the long run was substantiated. 

Keywords: enterprise, external environment, internal environment, security, economic security, economic security 
strategy. 
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ФОРМУВАННЯ «НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ» ФУНКЦІОНУВАННЯ  
СВІТОВИХ РИНКІВ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ  

 
 

Ослопова М.В., Степаненко С.В. Формування «нової реальності» функціонування світових рин-
ків аграрної продукції. 

У статті проаналізовано сучасний стан світових ринків аграрної продукції. Доведено, що відповіддю на 
виклики пандемії вірусної хвороби COVID-19 стало формування «нової реальності». В її реаліях торгівля сільсь-
когосподарською продукцією показала більшу стійкість завдяки таким факторам, як відносна нееластичність по-
питу на продовольство за доходом (з огляду на те, що продукти харчування необхідні для виживання), особливості 
транспортування – більшість сільськогосподарської торгівлі (зокрема, зернових та олійних культур) відбувається 
шляхом морських перевезень, які потребують меншої взаємодії з людьми та не були сильно порушені через тран-
спортні обмеження, пов’язані з пандемією. Торгівля сільськогосподарською продукцією була більш стійкою, ніж то-
ргівля іншими продуктами, завдяки кільком факторам, включаючи, зокрема, відносну нееластичність попиту на 
продовольство за доходом (з огляду на те, що продукти харчування необхідні для виживання) і той факт, що 
більшість сільськогосподарської торгівлі (зокрема, зернових та олійних культур) відбувається в наливних 
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морських перевезеннях, які потребують меншої взаємодії з людьми та не були сильно порушені через транспортні 
обмеження, пов’язані з пандемією. У 2020 році вартість загальної торгівлі (імпорт плюс експорт) сільськогоспо-
дарських товарів між ЄС та рештою світу становила 327 мільярдів. Оскільки експорт (185 млрд) перевищував 
імпорт (142 млрд), торговельний баланс склав 43 млрд сальдо. У період з 2002 по 2020 рік торгівля ЄС сільського-
сподарською продукцією зросла більш ніж у двічі, що еквівалентно середньорічному зростанню 4,8%. У цей період 
експорт (5,3%) зростав швидше, ніж імпорт (4,1%). Встановлено, що індекс цін на продукти харчування демонс-
трує тенденцію до зниження в результаті кризи COVID-19, що спричинила тиск на ціни, а отже, і на доходи. 
Індекс цін на продовольчі товари вказує на те, що найбільше впали ціни на рослинну олію та цукор, за ними йшли 
ціни на м’ясо та молочні продукти. Навпаки, ціни на зернові були відносно стабільними, оскільки пандемія менше 
вплинула на попит, а ланцюги постачань були менш порушені через те, що крупи, як правило, відправляються 
навалом, а в оптових поставках не спостерігалося жодних значних збоїв.  

Ключові слова: маркетинг, глобалізація, аграрні підприємства, сталий розвиток, зовнішньоекономічний 
профіль торгівлі, зовнішнє середовище.  

 

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді. Спалах COVID-19 та його швидке по-
ширення охопили багато урядів та сільського 
господарства виробників зненацька, що ви-
кликало негайну політичну відповідь членів 
СОТ. Очікувалося, що багато початкових за-
ходів негативно вплинуть на сільськогоспо-
дарський сектор. Але сільське господарство 
фактично продемонструвало стійкість, з тор-
говельними показниками, які були кращими, 
ніж інші сектори. Торгівля продовольством та 
сільськогосподарською продукцією була 
більш стійкою, ніж торгівля іншими продук-
тами. Торгівля сільськогосподарською проду-
кцією навіть зросла в березні та квітні 2020 
року (на 3,3 відсотка та 0,6 відсотка відпо-
відно) порівняно з тим же періодом 2019 року. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання розвитку аграрного ринку та 
ринку сільськогосподарської продукції висві-
тлювали в своїх роботах такі провідні вчені, 
як, зокрема, В.Г. Андрійчук, М.О. Гофман, 
В.К. Збарський, Ю.С. Коваленко, Т.М. Лозин-
ська, В.І. Мацибора, О.О. Мороз. Проблеми 
функціонування світового ринку досліджу-
вали М.О. Ажнюк, В.В. Козик, О.С. Передрій, 
І.Ю. Сіваченко, К.С. Солонінко та інші науко-
вці. Водночас існує ціла низка питань, що по-
требують подальшого дослідження.  

Мета статті: дослідити питання форму-
вання «нової реальності» функціонування 
світових ринків аграрної продукції. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Торгівля сільськогосподарською 
продукцією була більш стійкою, ніж торгівля 
іншими продуктами, завдяки кільком факто-
рам, включаючи, зокрема, відносну нееласти-
чність попиту на продовольство за доходом (з 
огляду на те, що продукти харчування необ-
хідні для виживання) і той факт, що більшість 
сільськогосподарської торгівлі (зокрема, зер-
нових та олійних культур) відбувається в на-
ливних морських перевезеннях, які потребу-
ють меншої взаємодії з людьми та не були си-
льно порушені через транспортні обме-
ження, пов’язані з пандемією (табл. 1) [1].  

Таблиця 1 
Експорт сільськогосподарської продукції, 

відсоткова зміна 
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Всього 2,5 3,3 0,6 
Живі тварини 3,7 4,6 -14,8 

М'ясо та м'ясні продукти 13,5 8,2 -3,3 
Молочна продукція 1,5 1 -3,6 

Яйця птахів -6,9 -12,1 -11,2 
Натуральний мед -3,9 4,3 15,6 

Їстівні продукти тваринного похо-
дження 

32,5 34,5 2,9 

Продукти тваринного походження -10,8 -8,1 -16,3 
Живі дерева та інші рослини;  цибу-

лини, корені 
-5,8 -17,7 -29,2 

Квіти -4,9 -19,1 -15,9 
Овочі, деякі корені 2,7 3,8 -2,2 

Горіхи 9,8 19,5 -4,4 
Фрукти (свіжі або сушені) 8,3 9,3 -7,5 

Кофе 2,1 4,8 -6,1 
Чай -6,7 -10,2 12,8 

Спеції -4,8 4,7 7,9 
Крупи 2,9 15,6 1,3 

Продукція мукомольної промисло-
вості;  солоду;  крохмаль 

-4,8 -13,9 -22,5 

Насіння олійних та плодів; різні зе-
рна; солома і корм 

1,1 10,1 22,4 

Інші овочі соки та екстракти -1,4 10,9 11 
Рослинні матеріали для плетіння; 

овочеві продукти 
10,7 9,6 3,8 

Жири та олії тваринного або рос-
линного походження 

6,6 6,7 0,4 

М'ясні вироби 0 1,8 -27,2 
Цукор та кондитерські вироби 6,2 8,6 -9,5 

Какао и какао продукти 1,7 -7,4 -37,5 
Кондитерські вироби, злаки, боро-

шно, крохмаль 
3,2 4,7 -23,2 

Напої, спирти та оцет -3,5 -7,6 -35,4 
Відходи харчової промисловості; ко-

рма для тварин 
-0,7 4,4 -10,3 

Тютюн та тютюнові вироби -7,1 -4,4 -41,8 
Алкоголь -12,5 -4,9 -17,6 

Шовк -5,3 11,5 -54,3 
Шерсть -29,2 -33,6 -54,2 
Бавовна 4,1 -12,5 -34,6 

Рослинні текстильні волокна -11,5 -9,8 -78,9 
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У 2020 році вартість загальної торгівлі 
(імпорт плюс експорт) сільськогосподарсь-
ких товарів між ЄС та рештою світу стано-
вила 327 мільярдів (рис. 1). Оскільки екс-
порт (185 млрд) перевищував імпорт 
(142 млрд), торговельний баланс склав 
43 млрд сальдо. У період з 2002 по 2020 рік 
торгівля ЄС сільськогосподарською 

продукцією зросла більш ніж у двічі, що ек-
вівалентно середньорічному зростанню 
4,8%. У цей період експорт (5,3%) зростав 
швидше, ніж імпорт (4,1%) [2]. 

У свою чергу в 2020 році ЄС імпортував 
145 мільйонів тонн сільськогосподарської 
продукції, тоді як експортував 144 мільйони 
тонн мільйонів тонн (рис. 2).  

 
Рис. 1. Торгівля ЄС сільськогосподарською продукцією в 2002-2020 рр. (млрд дол.) 

 
Рис. 2. Експорт та імпорт сільськогосподарської продукції  
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У період з 2002 по 2020 рік загальний об-
сяг торгівлі мав середньорічні темпи зрос-
тання 2,4%. І тут експорт (3,6%) зростав шви-
дше, ніж імпорт (1,3%). В експорті найбільшу 
групу склали продукти харчування (53%), по-
тім продукти рослинного походження (24%) 
та продукти тваринного походження (23%). В 
імпорті найбільшу групу становили проду-
кти рослинного походження (47%), потім 
продукти харчування (33%) та продукти тва-
ринного походження (20%). В експорті проду-
ктів тваринного походження найбільшими 
були розділи «м'ясо та їстівні м'ясні субпро-
дукти» (44%, 19 млрд) та «молочна продукція; 
пташині яйця; натуральний мед; їстівні про-
дукти тваринного походження, в іншому мі-
сці не зазначені та не включені» (36%, 16 
млрд). В імпорті продуктів тваринного похо-
дження найбільшу главу займали «риба та 
ракоподібні, молюски та інші водні безхребе-
тні» (70%, 19 млрд) В експорті овочевої проду-
кції найбільшу главу займали «крупи» (23%, 
10 млрд). В імпорті овочевих продуктів найбі-
льшу главу займали «їстівні фрукти та го-
ріхи; цедра цитрусових або дині (30%, 20 
млрд). Харчові продукти складаються з різ-
них видів оброблених харчових продуктів. 
Найбільшою главою в експорті харчових про-
дуктів були «напої, спиртні напої та оцет» 
(31%, 31 млрд). В імпорті харчових продуктів 
найбільшою главою були «залишки та від-
ходи харчової промисловості; готовий корм 
для тварин» (20%, 9 млрд) [2]. 

У той час як загальний експорт багатьох 
харчових продуктів зріс, експорт інших това-
рів зменшився, причому найбільше падіння 
експорту сільськогосподарських продуктів, які 
не вживаються в їжу (таких як сирі хутряні 
шкури, вовна, сирі шкури, рослинні тексти-
льні волокна, ефірні олії, живі дерева та інші 
рослини та квіти). До сільськогосподарської 
продукції, яка зафіксувала збільшення експо-
рту в березні 2020 р., були зернові, частина м'я-
сопродуктів, їстівні горіхи, олійні та олійні 
плоди, фрукти (свіжі та сушені). Однак у квітні 
2020р. експорт сільськогосподарської продук-
ції знизився для більшості товарних груп, за 
винятком олійного насіння та олійних плодів. 

Початкове збільшення експорту бага-
тьох продуктів харчування, зокрема в березні 
2020 року, значною мірою відображає зрос-
тання попиту на роздрібну продукцію, що 
представляє собою зсув моделей споживання 
від ресторанів та інших громадських закладів 
харчування до домівок людей. На додаток до 
початкових панічних покупок з боку спожи-
вачів, багато урядів відновили або розши-
рили програми накопичення запасів 

(збільшення попиту, зокрема, на зернові) або 
взялися закуповувати непродану продукцію 
для розповсюдження серед потребуючих 
груп населення. У квітні загальний обсяг екс-
порту сільськогосподарської продукції зали-
шився на рівні попереднього року; однак екс-
порт кількох окремих груп товарів скороти-
вся в результаті скорочення попиту, виклика-
ного заходами карантину. Хоча в більшості 
регіонів експорт сільськогосподарської про-
дукції утримується відносно добре або навіть 
збільшується, експорт з Азії впав протягом 
першого кварталу 2020 року, за яким у квітні 
відбулося падіння експорту з Європи та Пів-
нічної Америки, що відображає, серед інших 
факторів, поширення COVID-19. Дані для ок-
ремих найменш розвинених  країн свідчать 
про значніше падіння експорту, ніж в інших 
регіонах, за винятком Ефіопії та М’янми, де 
збільшився експорт, особливо для їх ключо-
вих експортних продуктів (кава та олійні ку-
льтури для Ефіопії та овочі, кукурудза та рис 
для М'янми). Натомість у Південній Америці 
спостерігалося найбільше зростання експо-
рту. Цей позитивний результат в основному 
пояснюється збільшенням експорту сільсько-
господарської продукції з Бразилії (на 14,2% у 
березні та 30,6% у квітні порівняно з аналогі-
чним періодом 2019 року), на яку припадає 
близько половини сільськогосподарського 
експорту континенту. Бразильський експорт 
соєвих бобів, цукру та м’яса за ці місяці зна-
чно зріс у порівнянні з попереднім роком, як 
результат, зокрема, попиту з Азії. 

Імпорт сільськогосподарської продукції 
протягом першого кварталу 2020 року, а осо-
бливо в березні, зріс практично для всіх регі-
онів (у тому числі для найменш розвинених  
країн) порівняно з аналогічним періодом 
2019 року. Попит на імпорт у квітні скороти-
вся порівняно з попереднім роком у Єв-
ропі,Північній Америці та Південній Аме-
риці та деяких найменш розвинених  країн 
(наприклад, М'янма, Замбія), але збільшився 
в решті світу. 

У 2020 році Сполучене Королівство було 
як найбільшим експортним пунктом ЄС (43 
мільярди, 23%), так і найбільшим джерелом 
імпорту з ЄС (17 мільярдів, 12%) сільськогос-
подарської продукції (рис. 3) [3]. 

Бавовна ретельно контролюється в СОТ, 
враховуючи її важливість для деяких  найбід-
ніших країн світу. Експорт бавовни значно 
скоротився з початку року через зниження 
глобального споживання на тлі впливу 
COVID-19 на світову торгівлю одягом. Про-
гнози Міжнародного консультативного комі-
тету з бавовни (ICAC) показують, що світовий 
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попит на бавовну, зменшився на 13 відсотків у 
маркетинговому сезоні 2019-2020 років у порі-
внянні з попереднім сезоном, що зменшило 
світовий експорт бавовни до 8,6 мільйона 
тонн. За даними ICAC, близько чотирьох міль-
йонів дрібних фермерів в Африці, ймовірно, 
сильно постраждають від цих тенденцій до 
зниження, зокрема в найменш розвинених 
країнах , включаючи країни Cotton-4 (Бенін, 
Буркіна-Фасо, Чад і Малі). де дохід від бавовни 
становить від 8 до 12 відсотків їхнього ВВП. То-
ргівля бавовною становить до 40% їх загаль-
ного експортного доходу, а в секторі зайнято 
до 33% національної робочої сили [2]. 

 

 
Рис.3. Експорт та імпорт овочевих проду-
ктів  ЄС за основними партнерами, 2020 

За даними Продовольчої та сільськогос-
подарської організації ООН (FAO), індекс цін 
на продукти харчування вже мав тенденцію 
до зниження на початку 2020 року, ще до 
того, як криза COVID-19 спричинила 

подальший тиск на ціни, а отже, і на доходи 
від фермерських. 

Індекс цін на продовольчі товари FAO 
вказує на те, що найбільше впали ціни на ро-
слинну олію та цукор, за ними йшли ціни на 
м’ясо та молочні продукти. Навпаки, ціни на 
зернові були відносно стабільними, оскільки 
пандемія менше вплинула на попит, а лан-
цюги поставок були менш порушені через те, 
що крупи, як правило, відправляються нава-
лом, а в оптових постачаннях не спостеріга-
лося жодних значних збоїв. 

У червні індекс продовольчих цін ФАО 
зафіксував перше зростання у 2020 році (на 
2,4 відсотка порівняно з травнем), зокрема че-
рез відновлення цін на рослинні олії, цукор 
та молочні продукти після різкого зниження 
в травні [4].  

Висновки з даного дослідження і перс-
пективи подальших розвідок у даному на-
прямі. Таким чином, відповіддю на виклики 
пандемії вірусної хвороби COVID-19 стало 
формування «нової реальності». В її реаліях 
торгівля сільськогосподарською продукцією 
показала більшу стійкість завдяки таким фа-
кторам, як відносна нееластичність попиту 
на продовольство за доходом (з огляду на те, 
що продукти харчування необхідні для ви-
живання), особливості транспортування – бі-
льшість сільськогосподарської торгівлі (зок-
рема, зернових та олійних культур) відбува-
ється шляхом морських перевезень, які потре-
бують меншої взаємодії з людьми та не були 
сильно порушені через транспортні обме-
ження, пов’язані з пандемією. 

Індекс цін на продукти харчування де-
монструє тенденцію до зниження в результаті 
кризи COVID-19, що спричинила тиск на ціни, 
а отже, і на доходи. Індекс цін на продовольчі 
товари вказує на те, що найбільше впали ціни 
на рослинну олію та цукор, за ними йшли 
ціни на м’ясо та молочні продукти. Навпаки, 
ціни на зернові були відносно стабільними, 
оскільки пандемія менше вплинула на попит, 
а ланцюги постачань були менш порушені че-
рез те, що крупи, як правило, відправляються 
навалом, а в оптових поставках не спостеріга-
лося жодних значних збоїв.  
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Abstract. 
Oslopova M., Stepanenko S. Formation of "new reality" functioning of world markets of agricultural 

products. 
The article analyzes the current state of world markets for agricultural products. It has been proven that the response 

to the challenges of the COVID-19 viral disease pandemic has been the formation of a "new reality". In its reality, trade in 
agricultural products has shown greater resilience due to factors such as relative inelasticity of demand for food by income 
(given that food is necessary for survival), transport peculiarities - most agricultural trade (including cereals and oilseeds) 
takes place by shipping, which requires less interaction with people and has not been severely disrupted due to pandemic-
related transport restrictions. Trade in agricultural products was more resilient than trade in other products, due to several 
factors, including the relative inelasticity of food demand by income (given that food is necessary for survival) and the fact 
that most agricultural trade , cereals and oilseeds) occurs in bulk shipping, which requires less interaction with humans 
and has not been severely disrupted due to transport constraints related to the pandemic. In 2020, the value of total trade 
(imports plus exports) of agricultural goods between the EU and the rest of the world was 327 billion. As exports (185 
billion) exceeded imports (142 billion), the trade balance was 43 billion. Between 2002 and 2020, EU trade in agricultural 
products more than doubled, equivalent to an average annual growth rate of 4.8%. During this period, exports (5.3%) grew 
faster than imports (4.1%). It has been established that the food price index shows a declining trend as a result of the 
COVID-19 crisis, which has put pressure on prices and, consequently, on income. The food price index shows that prices 
for vegetable oil and sugar fell the most, followed by prices for meat and dairy products. On the contrary, grain prices were 
relatively stable, as the pandemic had less of an impact on demand and supply chains were less disrupted due to the fact 
that cereals tend to be shipped in bulk and there were no significant disruptions in wholesale supplies. 

Keywords: marketing, globalization, agricultural enterprises, sustainable development, foreign economic profile of 
trade, external environment. 

Стаття надійшла до редакції 17.02.2021 р. 
Бібліографічний опис статті: 
 

Ослопова М.В., Степаненко С.В. Формування «нової реальності» функціонування світових ринків аграрної 
продукції. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2021. № 2. С. 49-54. 

 

Oslopova M., Stepanenko S. Formation of "new reality" functioning of world markets of agricultural products. Actual 
problems of innovative economy. 2021. No. 2, pp. 49-54. 

 
 
  

https://www.cgsinc.com/en/infographics/CGS-Survey-Reveals-Sustainability-Is-Driving-Demand-and-Customer-Loyalty
https://www.cgsinc.com/en/infographics/CGS-Survey-Reveals-Sustainability-Is-Driving-Demand-and-Customer-Loyalty


Інноваційні технології інтеграційної та комерційної взаємодії суб'єктів аграрного ринку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2021 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 55 ~ 

УДК 65.012.34:63; JEL classification: Z3 
DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-2-10 

 
РЕЗНІК Надія Петрівна, доктор економічних наук, професор кафедри логістики, 

Національний авіаційний університет, ORCID ID: 0000-0001-9588-5929 
ДИВНИЧ Ольга Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки 

та міжнародних економічних відносин, Полтавський державний аграрний університет,  
ORCID ID: 0000-0003-0290-4030 

ВЛАСЮК Валерія Валеріївна, здобувач вищої освіти факультету економіки та  
бізнес-адміністрування спеціальності маркетингу, Національний авіаційний університет  

 
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОЇ ЛОГІСТИКИ  

 
 

Резнік Н. П., Дивнич О. Д., Власюк В. В. Сучасні особливості аграрної логістики. 
В статті зазначено особливості логістичної системи аграрного сектору та фактори, що впливають на 

формування логістичних ланцюгів постачання. Визначено, що агрологістика це напрямок логістики, в якому її 
методи та положення застосовуються у сфері аграрного виробництва сільськогосподарської продукції. Агрологіс-
тика об’єднує такі сфери агропромислового комплексу, як вирощування продукції, її транспортування, зберігання, 
заготівля, переробка та реалізація. Саме агрологістика дозволяє фахівцям аграрного сектору зосередити свою 
увагу на організації логістичного сектору безпосередньо для сільськогосподарської продукції. Також виокремлено 
фактори, що можуть впливати на формування логістичних ланцюгів постачань та особливостей логістики в 
агропромисловому комплексі, що обумовлені умовами її функціонування. Визначено головні завдання агрологіс-
тики, до яких відноситься: забезпечення безпеки продуктами харчування та конкурентоспроможність сільсько-
господарської продукції, скорочення часу доставки продукції та розвиток співробітництва з міжнародними тор-
говими та судноплавними компаніями, впровадження в практику господарювання сучасних технологій збору, пе-
реробки, транспортування, зберігання і розподілу сільськогосподарської продукції та ін. Також в статті описано 
роль та важливість транспортування продукції та транспортних перевезень в агропромисловому секторі. Від 
транспорту залежить весь процес формування запасів сировини, палива, продукції промислового і сільського гос-
подарства. Визначено модель ланцюга поставок в агарному підприємстві, яку можна представити трьома лан-
ками: постачальник, аграрне підприємство та споживачі, між якими рухаються інформаційний (збір та обробка 
інформації) та матеріальний (транспортування, складування вантажів, тощо) потоки. 

Ключові слова: логістика, агропромисловий комплекс, сільське господарство, підприємства, агрологіс-
тика, логістичні ланцюги поставок, транспорт. 

 

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді. Аграрний сектор економіки є дуже важ-
ливим та пріоритетним у загальній стратегії 
розвитку держави. Розвиток продовольчої ло-
гістики є дієвим напрямом підвищення ефек-
тивності господарювання сільськогосподарсь-
ких підприємств. Для результативного засто-
сування логістичних підходів на сільськогос-
подарських підприємствах виокремлено но-
вий напрям в логістиці – агрологістику. 

В ринкових умовах результати діяльно-
сті сільськогосподарських підприємств зале-
жать від мінімізації витрат та збільшення до-
ходів. Агропідприємства для успішного фун-
кціонування повинні формувати конкурен-
тоспроможну систему управління. Викорис-
тання принципів логістики забезпечує ефек-
тивну діяльність аграрних підприємств, до-
зволяє оптимізувати рух аграрної продукції 
від виробника до споживача. Саме агрологіс-
тика дозволяє фахівцям аграрного сектору 
зосередити свою увагу на організації логісти-
чного сервісу для сільськогосподарських під-
приємств. Застосування логістичних підходів 
в аграрному підприємстві дозволяє вирішити 
одне з найбільших завдань – знизити сукупні 
витрати у розрахунку на одиницю продукції, 

так як кінцеві результати агропромислового 
виробництва залежать не лише від рівня роз-
витку сільського господарства, а й від галузей, 
що його обслуговують. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Концептуальні засади  логістики підпри-
ємств відображені у працях зарубіжних нау-
ковців І. Ансоффа, Б. Анікіна, Г. Армстронга, 
Д. Бауерсокса, М. Джонсона, П. Друкера, 
К, Кльозе, Дж. Ландлеу, Л. Міротіна, 
Г. Пфоля. Серед українських науковців важ-
ливий внесок у дослідження теоретичних та 
прикладних проблем логістики на підприєм-
ствах зробили С. Гаркавенко, В. Герасимчук, 
Є. Крикавський, В. Николайчук, М. Окла-
ндер, Т. Решетілова, І. Смірнов, Н. Чухрай, 
Ю. Яковець. Концептуальні основи логістики 
на підприємствах агропромислового компле-
ксу висвітлюють у своїх працях Н. Потапова. 
Н. Мязіна. Н. Козуб. Т. Колесник та інші.      

Мета статті: визначити сутність аграр-
ної логістики та особливості моделі ланцюга 
поставок в агропромисловому комплексі. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Логістична система аграрного сек-
тору це сукупність процесів, що забезпечують 
постачання засобів виробництва, 

https://orcid.org/0000-0001-9588-5929Nadiia
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технологічних операцій, та доведення проду-
кції до кінцевого споживача. В світовій прак-
тиці поняття логістики набирало популярно-
сті в середині минулого століття. В аграрному 
секторі досліджувалося створення та розви-
ток інфраструктури великих аграрних ком-
паній та надходження іноземних інвестицій у 
сільське господарство.  

На формування логістичних ланцюгів 
постачання агропромислового сектору може 
впливати: [2] 

✓ сезонність виробництва та поста-
чання сировини; 

✓ віддаленість агровиробників від логі-
стичної інфраструктури та залежність від ро-
зміщення постачальників і споживачів; 

✓ недостатня кількість складських при-
міщень та спеціалізованого транспорту; 

✓ природо-економічні умови ведення 
господарства підприємств; 

✓ ціноутворення, асортимент продук-
ції, обсяги виробництва, торговельна полі-
тика. 

Агрологістика – це новий напрям логіс-
тики, в якому її методи та положення застосо-
вуються у сфері аграрного виробництва сіль-
ськогосподарської продукції. Агрологістика 
об’єднує такі сфери агропромислового ком-
плексу як безпосереднє вирощування проду-
кції, її зберігання, заготівля, переробка і реа-
лізація.  

Аграрну логістику можна поділяти на 
види залежно від продукції, з якою вона пра-
цює, можна виділити такі напрями, як зер-
нова, м’ясна, молочна, плодоовочева, рибна, 
ресурсна та логістика добрив. Ресурсна логіс-
тика як напрям логістичної діяльності в сіль-
ському господарстві відповідає за забезпе-
чення виробників продукцією, а також за по-
ставку техніки, витратних матеріалів, запас-
них частин та сервісне обслуговування.  

Особливості логістики в агропромисло-
вому комплексі, що обумовлені умовами її 
функціонування: 

✓ виробники сільськогосподарської 
продукції часто віддалені від шляхів сполу-
чення та територіально розкидані; 

✓ обсяги споживання матеріально-тех-
нічних ресурсів сильно залежні від природ-
них факторів та сезонності виробництва; 

✓ обсяги виробництва сільськогоспо-
дарських підприємств визначаються наявні-
стю ринків збуту, переробних потужностей, 
баз зберігання сировини і кінцевої продукції; 

✓ розвиток міжрегіональних і міжнаро-
дних зв'язків з постачання сільгосппродук-
ції [6]. 

Агрологістика є дуже важливою для під-
приємств, так як саме логістичний менедж-
мент дозволяє вирішувати виробничі за-
вдання шляхом планування, розподілу і ко-
ординації матеріальних, інформаційних, ви-
робничих та фінансових ресурсів на кож-
ному етапі логістичного ланцюга. Специфіка 
сільськогосподарського виробництва зумов-
лює певні особливості застосування логістич-
них методів управління. 

Головні завдання агрологістики [1]:  
✓ забезпечення безпеки продуктами 

харчування відповідно до міжнародних стан-
дартів; 

✓ реалізація концепції логістики в ме-
жах діяльності аграрних підприємств; 

✓ забезпечення конкурентоспромож-
ності сільськогосподарської продукції на вну-
трішніх і зовнішніх ринках; 

✓ скорочення часу доставки продукції 
від виробника до кінцевого споживача; 

✓ розвиток співробітництва з міжнаро-
дними торговими та судноплавними компа-
ніями; 

✓  впровадження в практику господа-
рювання сучасних технологій збору, переро-
бки, транспортування, зберігання і розподілу 
сільськогосподарської продукції; 

✓ розвиток портової інфраструктури, 
рухомого складу, автотранспортних засобів.  

Слід зазначити, що в аграрних підпри-
ємствах логістична діяльність охоплює такі 
ключові процеси: виробництво, заготівля та 
збут. Тому залежно від ключових процесів го-
сподарської діяльності можна виділити такі 
види логістики: виробнича, заготівельна логі-
стика, логістика постачання та збуту [3]. 

Специфічні характеристики агропро-
дукції, такі як сезонність, швидкопсувність та 
тривалі терміни закупівель відрізняють її від 
інших ланцюжків поставок, тому необхідно 
мати точну інформацію щодо їх впливу на 
управління ланцюжком поставок. Хоча ефек-
тивне управління ланцюжком поставок агро-
продукції запобігає втратам при зберіганні та 
транспортуванні, проблема розташування 
підприємств – це ще одна проблема, що сут-
тєво впливає на безпеку та збереження харчо-
вих продуктів, особливо в країнах, що розви-
ваються.  

Агроланцюг постачання будується на 
основі логістичного ланцюга постачання, але 
охоплює усі організації, види діяльності та 
ланки в агробізнесі, що беруть участь у виро-
бництві товарів та послуг та доводять їх до кі-
нцевого споживача. Ефективне управління 
агроланцюгом постачань відповідає за інтег-
рацію та організацію усіх суб’єктів та 
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організацій, що входять до агроланцюга пос-
тачань таким чином, щоб у результаті їх взає-
много співробітництва підвищити загальні 
доходи та мінімізувати витрати. 

Втрати продукції АПК через недостат-
ньо розвинуту та неефективну логістику 
складають до третини річного обсягу усієї ви-
готовленої продукції. Особливо нагальними є 
інтегровані логістичні підходи щодо продо-
вольчого комплексу, де спостерігаються ве-
ликі обсяги зберігання сільськогосподарської 
сировини та готової продукції, отже її запаси, 
які за невідповідних умов та тривалі терміни 
зберігання швидко псуються [5]. 

Всі етапи логістичного ланцюга поста-
чань сільськогосподарської продукції  об’єд-
нує транспорт. Роль транспортних переве-
зень на кожному з етапів ланцюга поставок в 
аграрній логістиці все більше зростає. Транс-
порт забезпечує плавне протікання виробни-
чого процесу, вчасні поставки продукції і в 
процесі виробництва відноситься не до зовні-
шніх складових частин, а до внутрішніх про-
цесів.  

В аграрному секторі використовується 
автомобільне, залізничне, морське та річкове 
транспортування продукції. Визначення спо-
собу транспортування залежить від обсягу, 
виду сільськогосподарської продукції, а та-
кож від відстані – регіональних, державних 
або міжнародних перевезень. Використання 
різних видів транспорту повинно в першу 
чергу відбуватися в пріоритеті ефективності.  

Важливою умовою підвищення ефекти-
вності процесів в сільському господарстві є 
раціональна організація транспортних про-
цесів. Аграрні підприємства можуть вироб-
ляти не один, а декілька видів сільськогоспо-
дарської продукції. Один вид може одноча-
сно бути як кінцевим товаром, так і сирови-
ною для інших підгалузей сільського госпо-
дарства або харчової промисловості. Від ефе-
ктивності транспортного обслуговування за-
лежить весь процес формування запасів сиро-
вини, палива, продукції промислового і сіль-
ського господарства.  

Слід зазначити, що транспорт не ство-
рює нових продуктів споживання на відміну 
від інших галузей матеріального виробниц-
тва, але грає значну роль у створенні вартості 
продукту, додаючи до неї вартість транспор-
тування. Транспортними засобами нада-
ються послуги доставки відповідної продук-
ції своєму споживачеві з мінімальною трива-
лістю часу та вирішенням супутніх питань 
(митниця, документація, безпека вантажу). 
Будь-які перебої в транспортному обслугову-
ванні сільського господарства тягнуть за 

собою значні збитки для господарств. Тому 
сміливо можна стверджувати, що галузі сіль-
ського господарства й транспорту є взаємоза-
лежні та взаємопов’язані. 

Модель ланцюга поставок в агарному 
підприємстві можна представити трьома лан-
ками: постачальник, аграрне підприємство та 
споживачі. Між ними рухаються інформацій-
ний (збір та обробка інформації) та матеріа-
льний (транспортування, складування ванта-
жів тощо) потоки.  

Логістична інформаційна система агро-
продовольчого ринку ‒ це сукупність взаємо-
пов'язаних засобів обчислювальної техніки і 
програмного забезпечення, що організовує 
інформаційний потік, який супроводжує ма-
теріальний потік і є тією істотною для підп-
риємства ланкою, яка пов'язує постачання, 
виробництво та збут [4]. 

Інформаційний потік забезпечує пере-
дачу та зберігання інформації, що потрібна 
для координації логістичних функцій. Інфо-
рмаційний потік передує матеріальний і є ос-
новою для побудови логістичної стратегії, 
для мінімізації витрат та підвищення ефекти-
вності. До таких дій відноситься ринкове про-
гнозування, календарне планування матеріа-
льних потоків, продуктове прогнозування, 
оцінка поточного стану, планування майбут-
ніх витрат матеріальних ресурсів. 

Матеріальний потік забезпечує рух та 
зберігання товарів та матеріалів виробниц-
тва. Сюди відноситься постачання ресурсів 
для виробництва та переробки продуктів, 
транспортування, фізичний розподіл, збері-
гання та складування вантажів. Матеріальні 
та інформаційні процеси працюють парале-
льно, оскільки матеріальні потоки супрово-
джуються обробкою інформації [3]. 

Основними проблемами управління 
постачанням в агропромисловому секторі є: 

✓ постійно зростаючі вимоги спожива-
чів щодо ціни, якості продуктів та послуг, 
швидкості та технологій доставок; 

✓ відсутність орієнтації на загальнога-
лузевий розвиток агропромислового компле-
ксу; 

✓ високий рівень монополізації у виро-
бничих та дистрибуційних ланках; 

✓ відсутність коштів на розвиток пов-
ноцінної логістичної системи, будівництво 
сучасних складів, придбання холодильного 
обладнання, транспортних засобів; 

✓ скорочення сільськогосподарського 
машинобудування, недостатня кількість тра-
нспортних засобів для перевезення продук-
тів. 
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Мультимодальна інтегрована логістика 
базується на концепції злагодженої роботи, 
поєднанні зусиль кожного з учасників логіс-
тичного ланцюга для задоволення потреб кі-
нцевого споживача. Це досягається завдяки 
організаційній та технологічній єдності усіх 
процесів, координованих стратегічних цілей 
усіх учасників ланцюга, економічній єдності 
та інформаційній підтримці.  

В системі агрологістики така логістична 
модель вимагає злагодженої роботи підпри-
ємств постачання, транспортної, складської, 
виробничої, збутової діяльності. Це дозво-
лить сформувати клієнтоорієнтований ком-
плекс об’єктів постачань відповідно до пот-
реб споживачів. 

Незважаючи на особливості функціону-
вання сільськогосподарських підприємств та 
негативні фактори, що можуть на них впли-
вати, до перспектив розвитку агрологістики 
можна віднести використання форм парт-
нерської взаємодії, що дозволить ефективно 
підійти до етапів закупівлі, розподілу, транс-
портування та зберігання продукції завдяки 
сумісному використанню потужностей; роз-
виток агрологістики тваринництва та рос-
линництва, що передбачає окремі підходи до 
формування логістичної інфраструктури; 
удосконалення системи залізничних, водних 
та автомобільних перевезень завдяки змен-
шенню витрат та покращенню ланцюга 

поставок; запровадження концепцій віртуа-
льних ланцюгів поставок та впровадження 
нових технологій у систему агрологістики.  

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Логістичний менеджмент – 
один із найдієвіших інструментів, що забез-
печують ефективну діяльність аграрних під-
приємств. Агрологістика дозволяє вирішу-
вати виробничі завдання шляхом плану-
вання, розподілу і координації матеріальних, 
інформаційних, виробничих та фінансових 
ресурсів на кожному етапі логістичного лан-
цюга.  

Модель ланцюга поставок включає в 
себе ланки постачальника, аграрного підпри-
ємства та споживачів, між якими рухаються 
інформаційні та матеріальні потоки. 

Транспорт грає ключову роль в системі 
агроланцюга поставок, забезпечує плавне 
протікання виробничого процесу та вчасні 
поставки продукції. Від ефективності транс-
портного обслуговування залежить весь про-
цес формування запасів сировини, палива, 
продукції промислового і сільського госпо-
дарства. 

Отже, використання логістичних засад 
та інструментарію для матеріально-техніч-
ного забезпечення сільськогосподарського 
виробництва та збуту продукції є необхідним 
для ефективного функціонування підпри-
ємств в галузях агропромислового комплексу.  
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Abstract. 
Reznik N., Dyvnych O., Vlasyuk V. Modern features of agricultural logistics.  
This article identifies the features of the logistics system of the agricultural sector and the factors influencing the 

formation of logistics supply chains. It is determined that agrologistics is a field of logistics in which its methods and pro-
visions are used in the field of agricultural production. Agrologistics combines such areas of the agro-industrial complex as 
growing products, transporting them, storing them, harvesting them, processing them and selling them. It is agrologistics 
that allows specialists in the agricultural sector to focus on the organization of the logistics sector directly for agricultural 
products. Factors that may influence the formation of logistics supply chains and features of logistics in the agro-industrial 
complex, due to the conditions of its operation, are also identified.  

The purpose of the article is to determine the essence of agricultural logistics and features of the supply chain 
model in the agro-industrial complex. 

The main tasks of agrologistics are: food safety and competitiveness of agricultural products, reduction of product 
delivery time and development of cooperation with international trade and shipping companies, introduction of modern 
technologies of collection, processing, transportation, storage and distribution of agricultural products, etc. The article also 
describes the role and importance of transportation of products and transportation in the agro-industrial sector. The whole 
process of forming stocks of raw materials, fuel, industrial and agricultural products depends on transport. The model of 
the supply chain in an agricultural enterprise is defined, which can be represented by three links: supplier, agricultural 
enterprise and consumers, between which information (collection and processing of information) and material (transporta-
tion, warehousing, etc.) flows. 

Keywords: logistics, agro-industrial complex, agriculture, enterprises, agro-logistics, logistics supply chains, 
transport. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТЕКСТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  
ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ 

 
 

Моісєєва Н. І., Крупіца І. В., Байрачна О. К., Павлюк С. І. Стратегічний контекст сталого розвитку 
туристичної сфери в Україні.  

У статті досліджено стратегічний розвиток туристичної сфери в Україні в умовах пандемії, проаналізо-
вано основні кількісні та якісні тенденції. Встановлено, що розвиток туристичної сфери в Україні в умовах пан-
демії, з одного боку, викликав активізацію внутрішнього туризму, з іншого – є асиметричним, найбільше розви-
ваються самодіяльний туризм та місцеві подорожі за місто й сільський туризм. У зв’язку із цим діяльність ту-
ристичних фірм різко скоротилася. Незважаючи на те, що присутній вітчизняний платоспроможний споживач, 
туристичні фірми просто не можуть запропонувати йому адекватні за ціною та якістю й порівняні із інозем-
ними аналогами туристичні послуги. Без істотних капітальних вкладень і їх ефективного освоєння туристична 
галузь України не може розвиватися. Після закінчення пандемії прогнозується, що платоспроможний український 
турист масово перейде на іноземний туризм. Слід зробити висновок, що вітчизняні туристичні фірми, окремі 
місцеві атракції використовують переваги, надані пандемією не для подальшого розвитку своєї діяльності, а для 
короткострокового нарощення прибутків. Особливо це стосується туристичних фірм та засобів розміщення 
узбережжя Азовського та Чорного морів. Що стосується туристичної зони Карпат, то в ній туристична галузь 
активно розвивається і постійно підвищується якість послуг, розробляються нові туристичні та екскурсійні 
програми. Отже, основними результатами розвитку туристичної сфери останні роки є збільшення внутріш-
нього туризму, створення додаткових робочих місць, загальне піднесення економіки регіонів прибережної зони та 
Карпат. Як і раніше, переважна більшість регіонів України дуже слабо використовує свій туристичний потенціал. 
Слід запропонувати та реалізувати комплексну програму для розвитку внутрішнього туризму в Україні за умови 
активного залучення іноземних туристів. В той час, коли більшість приймаючих країн закрилися для туристів 
(особливо в Азії, а для азійських країн – у Європі), слід запропонувати нові туристичні продукти, адаптувати 
вже існуючі для нових типів туристів та підвищити їх якість. Запропоновано комплексний підхід до управління 
функціонуванням туристичної сфери окремого регіону.  

Ключові слова: туризм, туристична сфера, туристичний ринок в умовах пандемії, внутрішній туризм, 
формування конкурентоспроможного туристичного продукту, комплексний підхід до розвитку туризму. 

 

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді. Безперечно, сфера послуг взагалі і тури-
стична сфера зокрема є одними із найбільших 
локомотивів розвитку світової економіки. І 
дійсно, туристична сфера акумулює значну 
частку світових фінансових та трудових ресу-
рсів, на неї припадають сотні мільярдів дола-
рів інвестицій. Вона є однією із найбільш при-
вабливих за темпами віддачі капіталу та тем-
пами росту прибутків. Вірніше, була. Панде-
мія, яка розпочалася 2019 року, повністю пере-
креслила перспективи розвитку туристичної 
галузі на декілька років. 

Туризм відноситься до секторів еконо-
міки, що найбільше постраждали від наслід-
ків пандемії, викликаної поширенням вірусу 
COVID-19. Лише за вісім місяців 2020 р. кіль-
кість міжнародних прибутків від туризму 
знизилася на 70%. Експортні надходження від 
туризму зменшилися на 730 млрд доларів по-
рівняно з аналогічним періодом 2019 р., що 
більш ніж у вісім разів перевищує збитки 
2009 р. через глобальну економічну кризу. 
Сфера подорожей та туризму може втратити 
до 174 млн робочих місць. Оскільки всередині 
країн криза торкнулася всіх видів діяльності, 
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пов'язаних з індустрією гостинності, то в ці-
лому COVID-19 має серйозний вплив на ВВП 
у всіх державах, особливо в тих, які значною 
мірою залежать від готельного та туристич-
ного секторів економіки. 

Не викликає сумнівів, що будуть потрі-
бні безпрецедентні заходи щодо виходу галузі 
з глибокої кризи. Як показує досвід довгих мі-
сяців роботи в умовах різного роду обмежень, 
пропоновані механізми підтримки галузі по-
винні допомогти швидко адаптуватися до но-
вої, слабо передбачуваної реальності з ураху-
ванням ключових трендів у туризмі, які стали 
актуальними у зв'язку з поширенням корона-
вірусу. У цьому контексті слід означити су-
часні тенденції, що впливають на визначення 
стратегічних напрямів процесів відновлення 
та подальшого розвитку сфери туризму як на 
світовому рівні, так і на вітчизняному ринку 
туристичних послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблема розвитку туристичної галузі в 
умовах пандемії вже знайшла своє відобра-
ження в роботах вітчизняних та закордонних 
фахівців. Так, дослідженнями останніх тенде-
нцій розвитку галузі туризму займаються такі 
науковці, як О. Любіцева, М. Мальська, 
М. Костриця, І. Смаль, В. Кифяк, Мармуль, 
О. Сарапіна, Л. Стеченко. Серед робот зарубі-
жних дослідників слід зазначити праці 
Дж.К. Холловея, Н. Тейлора, К. Адамса та ін. 
Проте чимало останніх проблем та перспек-
тив розвитку туризму в умовах пандемії на те-
оретичному та практичному рівнях ще вима-
гають поглиблених досліджень. Зокрема, на 
сьогодні концептуальні основи перебудови 
структури туристичних послуг є надто супе-
речливими, методологія їх стратегічного роз-
витку розроблена недостатнім чином, деякі 
особливості розвитку туристичної сфери ок-
ремих регіонів в нових умовах враховуються 
не повною мірою.       

Мета статті – проаналізувати сучасний 
стан та тенденції розвитку туристичної 
сфери України в умовах світової пандемії та 
обґрунтувати концептуальні засади її страте-
гічного розвитку з врахуванням усіх перспек-
тив, які виникли останнім часом. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Наприкінці 2019 року туристична 
галузь була на підйомі: будувалися готелі, 
відкривалися ресторани, авіакомпанії купу-
вали нові літаки. Подорожі стали новим куль-
турним кодом міленіалів, які звели їхню цін-
ність на п'єдестал. Були навіть випадки, коли 
у Парижі та Амстердамі обмежували відвіду-
ваність деяких об'єктів. Ніхто не міг припус-
тити, що невдовзі індустрія подорожей 

опиниться у кризі. Згідно з опублікованим 
звітом МВФ про зовнішній туризм за 2020 рік, 
Коста-Ріка, Греція, Марокко, Португалія та 
Таїланд, економіка яких орієнтована на інозе-
мних мандрівників, зазнали збитків понад 3% 
від ВВП [9]. Глобальний дохід галузі туризму 
в 2020 році склав близько 447,4 млрд доларів, 
що на 34,7% менше, ніж у попередньому. 

Головна риса туризму під час пандемії: 
люди хочуть відпочивати як раніше, але це бі-
льше неможливо. Деякі країни закриті зовсім, 
в інших діє масковий режим, ПЛР-тести, а бу-
ває і заборона залишати територію готелю. 
Тому якщо раніше напрямок обирали зале-
жно від візового режиму, вартості, природних 
та культурних уподобань, то тепер врахову-
ють і протипандемічні обмеження. При 
цьому помітна стійка кореляція між попитом 
та ускладненням або ж спрощенням правил 
перетину кордону. Лідерами сьогодні є Туре-
ччина, Єгипет, Чорногорія, Греція, Грузія, 
Албанія, Болгарія, Кіпр, Хорватія, Португа-
лія, які й раніше були популярними серед ук-
раїнців, а під час пандемії змогли знайти ба-
ланс відкритості та контролю за безпекою. 
Минулого літа значно виграли ті країни, які 
залишилися відкритими. Та сама Албанія зу-
міла залучити туристів, які раніше обирали 
інші маршрути. Аналогічно зимовий успіх 
Занзібара був пов'язаний як із загальним зме-
ншенням вибору напрямів, так і з лояльними 
підходами цієї країни в умовах пандемії. 

Дослідимо, які зміни відбулися в турис-
тичній галузі України в останній рік. 

Динаміка розвитку туристичної галузі в 
останні роки зображена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Кількість туристів, обслугованих туропера-

торами та турагентами,  
за видами туризму в 2015-2020 рр., осіб 

Роки 

Кількість турис-
тів, обслугова-

них туроперато-
рами та тураген-

тами, усього 

У тому числі 

в'їзні (іно-
земні) ту-

ристи 

виїзні 
тури-

сти 

внутрі-
шні ту-
ристи 

2015 2019576 15159 1647390 357027 

2016 2549606 35071 2060974 453561 

2017 2806426 39605 2289854 476967 

2018 4557447 75945 4024703 456799 

2019 6132097 86840 5524866 520391 

2020 2360278 11964 2125702 222612 

Джерело: Державна служба статистики 
України (ukrstat.gov.ua) 

Як ми бачимо з наведених даних, зрос-
тання  кількості туристів в цілому та за окре-
мими категоріями, яке відбувалося з 2015 по 
2019 роки, змінилося різким обвалом у 
2020 році (рис. 1). Особливо наслідки пандемії 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2021 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 62 ~ 

видно на динамці виїзних туристів, чисель-
ність яких в 2020 році знизилась до 2,126 млн 
осіб з 5,525 млн осіб роком раніше. Ми бачимо, 
що начебто знизилась і кількість внутрішніх 
туристів – з 520 до 227 тис. осіб. Проте знизи-
лась кількість внутрішніх туристів, які обслу-
говувались через туристичні фірми. Фактичні 
дані внутрішнього туризму дещо інші. 

Певні висновки щодо перебування ту-
ристів у різних областях України можна 

зробити з даних Державної податкової слу-
жби. Сума надходжень до місцевих бюджетів 
від турподатку в 2020 році склала близько 
130 мільйонів гривень, що на 34% менше, ніж 
роком раніше. Однак, стверджувати про 
об’єктивність цих даних щодо реальної кіль-
кості туристів не можна. Адже турподаток 
сплачують заклади, що працюють офіційно, а 
значна частина підприємств працюють в 
«тіні». 

 
Рис. 1 Динаміка кількості туристів в Україні в 2015-2020 роках. 

 

У ситуації, яка склалася з закордонними 
поїздками, чимало українців поїхали на міс-
цеві курорти – значно більше, ніж торік, ви-
знають туроператори та експерти цієї галузі. 
Орієнтація українців на внутрішній туризм у 
2020 році – це крок відчаю. Адже внутрішній 
туризм в принципі не може дати того, що дає 
закордонний. Небагато українських готелів 
можуть забезпечити такий рівень, як в попу-
лярних туристичних країнах, за помірні 
гроші. Друге: чистота пляжів і сервіс в Україні 
суттєво відстають. Місцеві готелі хочуть бі-
льше грошей, а відповідної якості переважно 
не дають. Та ще й конкуренція невелика, бо 
місць розміщення просто мало. Без сумніву, 
цього року значно більше українських турис-
тів подорожують вдома, ніж за кордоном. До 
прикладу, всі більш-менш якісні готелі на ук-
раїнських морях зайняті до кінця серпня. Чи 
можна порахувати цей потік? Навряд чи, 
оскільки чіткої статистики від українських го-
телів немає. Частина місць розміщення не 
працюють офіційно та не платять туристич-
ного збору, за яким можна порахувати, скі-
льки мандрівників та по скільки днів відпочи-
вали на курорті. Свої подорожі на Чорне та 
Азовське моря українці найчастіше організо-
вують самостійно, не звертаючись ні до тур-
фірм, ні до офіційних готелів, тож точно по-
рахувати їхню кількість навряд чи можливо. 

✓ Таку спробу зробили мобільні опера-
тори. Так, компанія «Vodafone Україна» 

заявила, що на українських південних курор-
тах у 2020-2021 роках значно побільшало або-
нентів, порівняно з літом 2019-го: 

✓ у Одеській, Миколаївській та Херсон-
ській областях, судячи зі зростання мобіль-
ного трафіку, нині на 30% більше туристів, 
ніж в аналогічні дні минулого літа; 

✓ на курорті Кирилівка (Запорізька об-
ласть, Азовське море) мобільний трафік свід-
чить, що приїхало на 55% більше відпочива-
льників, ніж торік; 

✓ в місті Бердянськ (Запорізька об-
ласть, Азовське море) курортників, імовірно, 
на 37% більше, ніж в аналогічні дати 
2019 року; 

✓ на азовських курортах підконтроль-
ної Києву частини Донеччини (Урзуф, Біло-
сарайська коса) людей побільшало на 100-
170%. 

На другому місці за популярністю серед 
внутрішніх туристів після морів – Західна Ук-
раїна, на третьому – столичний регіон та, вла-
сне, Київ, на четвертому – локальні туристи-
чні цікавинки в інших місцях, стверджують 
експерти. 

Цікаво, що в Карпатах, на думку туро-
ператорів, більшою є частка легальних місць 
розміщення та менше проблем з якістю, ніж 
на морях. Однак тут туристичний потік дещо 
обмежила нещодавня руйнівна повінь. З ін-
шого боку, гори, замки та міста Західної Ук-
раїни не є альтернативою для пляжного 
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відпочинку, тож говорити, що Карпати упо-
вні замінюють поїздки на море, не варто. 

Фахівці, опитані Радіо Свобода, виділя-
ють декілька чинників, які обмежують розви-
ток внутрішньо українського туризму, навіть 
попри карантинне закриття кордонів: 

✓ Українські готелі, перевізники та 
туроператори не можуть налагодити постій-
ного партнерства, як це роблять закордонні 
гравці ринку. Відтак немає «гуртових» зни-
жок, спеціальних цін та взаємного інтересу 
поліпшувати сервіс. 

✓ Гірша якість послуг стосовно їхньої 
вартості. В Україні майже нереально отри-
мати такий сервіс, як у Туреччині, за ті ж 
гроші. 

✓ В Україні мало готелів, здатних прий-
мати туристів та забезпечувати сервіс на ту кі-
лькість «зірок», яку вони формально мають. І 
загалом українська туристична галузь – 
вкрай маленька в порівнянні з країнами-сусі-
дами. Так, місто Краків у Польщі щороку 
приймає 14 мільйонів туристів. Для порів-
няння – український Львів приймає трохи бі-
льше від двох мільйонів гостей на рік. 

✓ Чистота пляжів, безпека, якість доріг 
та води у водоймах – все це в Україні зазвичай 
гірше, ніж на популярних закордонних куро-
ртах. 

✓ В Україні – значно гірший інвести-
ційний клімат для туристичної галузі, ніж в 
інших країнах регіону. 

Коронавірус став фактором невизначе-
ності не лише для зовнішнього, але й для вну-
трішнього туризму. 

Українці, для яких ціни на морських і в 
карпатських курортах є зависокими, подоро-
жують у відомі їм мальовничі місця само-
стійно: на своїх автівках, з власними наме-
тами замість готельних номерів. 

Дедалі більше українців, які торік могли 
собі дозволити квиток на літак і тропічні 
моря, нині постять у соцмережах світлини та 
відео, як вони відпочивають у наметі на березі 
моря, річки чи озера в Україні. 

У соцмережах люди обмінюються інфо-
рмацією про кемпінги та просто місця, куди 
можна приїхати з наметом чи автомобілем на 
відпочинок самостійно. 

Тенденція, яка набирає обертів – самоо-
рганізований внутрішній туризм. Ми ба-
чимо, як різко в мандрівників відбувся ухил в 
бік наметів та вогнищ у мальовничих місцях 
України. І насправді це тривожний сигнал 
для тих, хто працює в засобах розміщення чи 
опікується харчуванням туристів. Це свідчить 
про те, що ціни в українській туристичній га-
лузі не відповідають очікуванням клієнтів. 

Таким чином, туристична сфера Укра-
їни минулого року зазнала близько 60 мілья-
рдів гривень збитків через пандемію Covid-
19 [2]. Багато привабливих туристичних 
об’єктів залишаються невідомими навіть для 
українців і практично недоступними для від-
відувачів через відсутність належного сполу-
чення чи погану якість транспортної інфра-
структури. Значна кількість об’єктів культур-
ної спадщини потребує залучення коштів для 
відновлення та реконструкції. Ефективному 
розвитку галузі перешкоджають недостатня 
державна підтримка, відсутність пільгового 
оподаткування та кредитування суб’єктів під-
приємницької діяльності у сфері туризму. 
Низький платоспроможний попит значної 
частини населення вимагає орієнтації на роз-
виток так званого «бюджетного відпочинку». 
Однак через закриття кордонів популярності 
набуває також «vip-відпочинок». На цей сег-
мент ринку орієнтуються споживачі туристи-
чних послуг, які раніше відпочивали за ме-
жами країни, тепер вони планують комфор-
тно відпочити в Україні.  

Популярним сьогодні є «відпочинок ви-
хідного дня» із використанням власного тра-
нспорту. Часто споживачі вибирають коро-
тші терміни відпочинку та індивідуальне ро-
зміщення, більша увага приділяється оздоро-
вчому, морському, сільському зеленому тури-
зму. За роки незалежності Україна не сфор-
мувала чіткої політики інформування світо-
вої спільноти про свої здобутки, історичну 
спадщину, культуру, соціальні реформи. 
Тому у пересічних громадян за кордоном уя-
влення про Україну формується завдяки оці-
нкам державних діячів і міжнародних органі-
зацій та найбільше завдяки публікаціям у за-
кордонних мас-медіа, які переважно є негати-
вними, оскільки присвячуються резонансним 
чи скандальним подіям.  

Але у більшості іноземців, що відвідали 
Україну, враження від нашої країни були 
кращими ніж образ, який формували їм 
удома власні ЗМІ [5].  

З огляду на це, до проблем розвитку ту-
ристичної сфери нами віднесено:  

- відсутність інформації про привабливі 
туристичні об’єкти окремих регіонів на укра-
їнському та міжнародному туристичних рин-
ках;  

- недостатня реклама та невміння заці-
кавити відвідувачів;  

- низький рівень розвитку об’єктів тури-
стичної інфраструктури;  

- недостатній розвиток розважального 
сектора туристичної індустрії;  

- проблеми з екологією тощо.  

https://dailylviv.com/news/ekonomika/22-miliona-turystiv-vidvidaly-torik-lviv-67793
https://dailylviv.com/news/ekonomika/22-miliona-turystiv-vidvidaly-torik-lviv-67793
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Незадовільна якість та вузький асорти-
мент туристичних послуг негативно познача-
ються на конкурентоспроможності вітчизня-
ного туризму. В той же час, поряд із значним 
зниженням загального обсягу пандемія на-
дала розвитку туристичної галузі України 
нові можливості. 

Перше – островізація (автономізація) ту-
ристських ринків. У надзвичайних умовах 
країни діють за принципом «кожен сам за 
себе», впроваджуючи політику «державного 
егоїзму» в частині обмеження або повної за-
борони експорту найважливіших медичних 
виробів та лікарських препаратів, а також ни-
зки продовольчих товарів. Враховуючи, що 
зараз важко визначити, коли закінчиться пан-
демія, кожна країна самостійно приймає рі-
шення про відкриття кордонів та доступність 
пересування для громадян. Чимало країн на 
даний момент не тільки вжили цілу низку за-
ходів, спрямованих на підтримку туристич-
ного сектора для зниження наслідків кризи, 
але й розпочали розробку стратегії його від-
новлення та подальшого розвитку.  

Водночас Kreiner & Ram вважають, що 
більшість держав-членів ЮНВТО діють само-
стійно, ігноруючи стратегії та рекомендації 
цієї організації. Порівнявши національні 
плани щодо підтримки туризму 7 країн – Ав-
стралії, Австрії, Бразилії, Ізраїлю, Італії, Ки-
таю, Японії – дослідники зазначають [5], що ці 
держави виконали лише 8% рекомендацій 
ЮНВТО, зосередившись на місцевій та коро-
ткостроковій тактиці відновлення туризму. 
Кожна країна розробила найбільш відповід-
ний та ефективний для неї план порятунку 
галузі. При цьому більшість із держав роб-
лять ставку на внутрішній туризм. Так, у Ки-
таї вже спостерігається його відновлення: з 
травня до кінця червня 2020 р. кількість регі-
ональних рейсів збільшилася.  

В Україні подорожі країною стимулю-
ють розвиток транспорту та сприяють відно-
вленню докризових обсягів перевезень. У 
зв'язку з поширенням коронавірусу одним із 
викликів сучасності є послаблення всіх інтег-
раційних процесів та інших форм міжнарод-
ного співробітництва. Протягом короткого 
часу різко скоротився обсяг зовнішнього ту-
ризму, всі країни намагалися повернути гро-
мадян додому.  

Друге – пріоритетність питань забезпе-
чення безпеки та охорони здоров'я туристів. 
У майбутньому при виборі місця відпочинку 
люди орієнтуватимуться на «захищеність» те-
риторії відвідування від різних інфекційних 
захворювань, на рівень медичної допомоги та 
вартість можливої профілактики. Велике 

значення надаватиметься також підтримці 
політики «соціального дистанціювання», що 
передбачає мінімізацію контактів, а також 
зниження щільності відвідувачів у транспо-
рті, готелях, ресторанах тощо. В умовах запу-
ску внутрішнього туризму ключовим факто-
ром відновлення роботи об'єктів проживання 
та відвідування також стане неухильне вико-
нання ними санітарно-епідеміологічних ви-
мог, а також дотримання заходів безпеки у 
разі виявлення хворих. У той же час страх за-
хворіти підвищує і особисту відповідальність 
туристів, які все більше приділятимуть увагу 
страхуванню життя при оформленні турів та 
визначенні відповідності місць запланова-
ного відвідування вимог безпеки в плані про-
філактики захворювань, рівня медичного об-
слуговування, організації роботи служб поря-
тунку та швидкої допомоги, доступності ін-
формації про існуючі загрози та швидкість 
реагування на скарги відпочиваючих. 

Третє – зміни у попиті на туристські по-
слуги, що обумовлено тривалим знаходжен-
ням людей вдома, організацією роботи у від-
даленому форматі, психологічними пережи-
ваннями, зниженням доходів, прагненням до 
відвідування природних територій та оздоро-
влення. У зв'язку з цим доцільно створення 
нових об'єктів цілорічного доступу в галузі 
медичного, оздоровчого, спортивного, гаст-
рономічного, екологічного туризму. забезпе-
чення нових пріоритетних потреб клієнтів 
туристичної галузі. Діяльність туроператорів 
та турагентств переорієнтується з масового 
туризму на індивідуальні тури та онлайн-
продажі, зросте попит на індивідуальних гі-
дів та гідів-водіїв, на прокат автомобілів. Фа-
хівці турбізнесу зазначають, що вже сьогодні 
збільшується категорія шляхів, які назива-
ються «цифровими кочівниками» (digital 
nomads), що поєднують тривалі подорожі із 
віддаленою роботою. У зв'язку з цією вагомою 
конкурентною перевагою деяких туристсь-
ких територій у майбутньому буде якість за-
пропонованої інформаційної інфраструк-
тури. Зміни у поведінці та пріоритетах спо-
живачів туристських послуг вплинуть також 
на розвиток різних типів малих засобів розмі-
щення. 

Четверте – екологізація туризму: в умо-
вах протистояння пандемії сектор екотури-
зму набуває все більшої популярності, неми-
нуче відхиляючись від процесу «озеленення» 
видів економічної діяльності, пов'язаних із 
наданням туристично-рекреаційних послуг. 
У руслі розвитку екотуризму чимало країн не 
тільки мають значний потенціал, але й прово-
дять активну політику щодо його 
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планування, регулювання, підтримки, просу-
вання та моніторингу, спираючись на міжна-
родні рекомендації щодо сталого розвитку. 
Слід визнати, що і в Європі, і в Китаї, і в Аме-
риці зростає попит на відпочинок та активне 
дозвілля в природних умовах і насамперед на 
відвідування заповідників.  

Проте викликає побоювання помітне 
зниження уваги у суспільстві до питань 
впливу сфери туризму на довкілля. У епідемі-
ологічній обстановці, що склалася, господа-
рюючі суб'єкти при організації своєї діяльно-
сті значною мірою керуються санітарними 
вимогами, для дотримання яких виконується 
досить широкий комплекс заходів, що неми-
нуче призводить до зростання споживання 
енергії, води, збільшення неспецифічних від-
ходів (маски, рукавички). У коротко- та сере-
дньостроковій перспективі навряд чи варто 
очікувати повного скасування санітарних ви-
мог, швидше за все, вони будуть актуальні до 
початку масової вакцинації. Тому у зв'язку зі 
зростанням внутрішнього туризму при ви-
значенні заходів підтримки малих туристсь-
ких проектів та субсидування регіональних 
туристських програм із національного бю-
джету необхідно передбачити розробку та 
впровадження «зелених» стандартів підприє-
мництва.  

П’яте – посилення державної підтримки 
галузі, що за умов пандемії знайшло відобра-
ження у всіх країнах, що розглядаються, які 
сфокусувалися на зниженні адміністратив-
ного регулювання, заходах податкового сти-
мулювання, прямої фінансової допомоги та 
інших формах підтримки. Зазначимо, що в 
багатьох країнах (наприклад, в Китаї) подібні 
заходи були вжиті на національному, регіо-
нальному та муніципальному рівнях. Врахо-
вуючи, що в нашій країні туризм та готель-
ний бізнес включені до переліку найбільш 
постраждалих від карантинних заходів галу-
зей, держава використовувала різні форми їх 
реанімації. Для прикладу, уряд Німеччини 
запровадив бюджетне стимулювання турис-
тичної галузі, доходи якої в країні складають 
23% ВВП. Зокрема, з метою забезпечення пла-
тоспроможності компаній виділено 100 млрд 
євро, на підтримку ліквідності туристичних 
фірм – 400 млрд євро, на рефінансування га-
лузі – 100 млрд євро. Також було запрова-
джено відтермінування податкових платежів 
та скорочення авансових податкових плате-
жів, корпоративних податків і податків на то-
ргівлю. Уряд сусідньої з нами Польщі виділив 
5,65 млрд євро на підтримку мікропідпри-
ємств туристичної галузі у формі безвідсотко-
вих позик і передбачив таку саму суму на 

дотації для великих підприємств у формі по-
зик або облігацій, придбання акцій або цін-
них паперів. У бюджеті країни також перед-
бачено 11,3 млрд євро для підтримки малого 
та середнього бізнесу, дотичного до туризму, 
який становить 12% ВВП Польщі. Продов-
жено податкові канікули на термін від 6 до 12 
місяців, а термін дії нульової ставки за пози-
ками – до 12 місяців. Власники туристичних 
фірм отримали змогу обговорити умови на-
дання позики незалежно від розміру їхнього 
бізнесу. У Словаччині уряд надав гарантії на 
суму до 500 млн євро на місяць, щоб допомо-
гти підприємствам отримати кредит, а також 
виділено фінансову допомогу для збере-
ження робочих місць у галузі. Туристичні 
компанії отримали дозвіл на списання збит-
ків поточного року. Уряд Угорщини призу-
пинив виплати за кредитами до кінця цього 
року для всіх, хто отримав кредит до 18 бере-
зня, знизив щорічну відсоткову ставку для но-
вих позик. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. За результатами дослідження 
слід окреслити напрями, що можуть бути 
сприятливими для розвитку туристичного та 
рекреаційного бізнесу в Україні в час корона-
кризи:  

✓ збереження внутрішнього туризму і 
вхідного пасажиропотоку на тому самому рі-
вні зі спрямуванням більшої частини вихід-
ного трафіку на дестинації в межах України;  

✓ здешевлення та максимальний ба-
ланс «ціна-якість» можуть відіграти рушійну 
роль у становленні туристично-рекреацій-
ного комплексу;  

✓ санітарно-гігієнічні умови та можли-
вість дистанціювання під час проживання та 
відпочинку є важливими чинниками конку-
ренції за споживача;  

✓ підтримка державою внутрішнього 
повітряного та залізничного транспортного 
сполучення та цін на квитки з можливими су-
бвенціями;  

✓ підтримка державою внутрішнього 
туризму через впровадження туристичних 
ваучерів і кредитних ліній для цього виду ту-
ризму.  

Одним із перспективних напрямів ви-
ходу вітчизняного туризму з кризової ситуа-
ції є розвиток рекреаційного туризму, який 
стає потужним джерелом попиту, а отже, й 
привабливим для інвестицій, що принесе не-
обхідний рівень прибутків. Зазначений на-
прям має величезний потенціал i широкі мо-
жливості для інвесторів. За умови правиль-
ного розвитку лікувальний туризм може 
стати самостійною галуззю туристичного 



Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2021 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 66 ~ 

ринку, спроможною приносити високий рі-
вень прибутків. При цьому надзвичайно важ-
ливим є регуляторний вплив з боку держави, 
що повинен здійснюватися насамперед 

ринковими методами. Обґрунтування ін-
струментів впливу є важливим напрямом по-
дальших наукових досліджень. 
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The article examines the strategic development of the tourism sector in Ukraine under COVID-19, analyzes the 
main quantitative and qualitative trends. It is outlined that the development of the tourism sector in Ukraine in pandemic 
conditions, on the one hand, caused the intensification of domestic tourism, on the other hand, it is asymmetric, the most 
developed ones are amateur tourism and local travel to the city and rural tourism. As a result, the activities of travel agencies 
have declined sharply.  

Despite the fact that there is a domestic solvent consumer, travel companies simply cannot offer them adequate travel 
services in price and quality and comparable to foreign counterparts. Without significant capital investments and their 
effective development, the tourism industry of Ukraine cannot develop. After the end of the pandemic, it is predicted that a 
solvent Ukrainian tourist will switch to foreign tourism in masse. It should be concluded that domestic travel companies, 
some local attractions use the benefits provided by the pandemic not for the further development of their activities, but for 
short-term revenue growth. This is especially true for travel agencies and accommodation facilities on the coastline of the 
Azov and Black Seas.  

As for the tourist zone of the Carpathians, the tourism industry is actively developing and the quality of services is 
constantly improving, new tourist and excursion programs are being developed. Thus, the main results of the development 
of the tourism industry in the last two years were the increase of domestic tourism, the creation of additional jobs, the 
general rise of the economy of the regions of the coastal zone and the Carpathians. As before, the vast majority of regions of 
Ukraine make very little use of their tourism potential. A comprehensive program for the development of domestic tourism 
in Ukraine should be proposed and implemented. The second direction is the active involvement of foreign tourists. At a 
time when most host countries are closed to tourists (especially in Asia, and for Asian countries – in Europe), it is necessary 
to offer new tourism products, adapt existing ones for new types of tourists and improve their quality. It is necessary to 
offer a comprehensive approach to managing the functioning of the tourism industry in each region.  

Keywords: tourism, tourism market under pandemic, domestic tourism, the formation of a competitive tourism 
product, an integrated approach to tourism development. 
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ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПОШИРЕННЯ ТІНІЗАЦІЙНОЇ ТА КОРУПЦІЙНОЇ 
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Ружицький І. Ю. Оцінювання впливу поширення тінізаційної та корупційної складової на фор-
мування економічної безпеки.  

Дане дослідження дало можливість встановити, що беручи до уваги значну кількість досліджень, здійснених 
в Україні за попередні роки, основними проблемами у дослідження корупції на державному рівні залишається не-
присутність лонгітюдних або порівняльних вивчень. Також неможливо порівняти різні величини в часі, що стає 
наслідком відсутності однієї методології й універсальних індексів. Застосування міжнародної методології, нерідко 
без пристосування до національного контексту, не дає зображення реально існуючого положення в нашій державі. 
Корупція переважно прирівнюється тільки до хабара (поза увагою лишається торгівля впливу на затвердження 
рішень, «відкати», «застосування службового статусу», надання цінних подарунків, або реалізація послуг та 
інше). До того ж учасники, даючи відповідь на питання про корупцію, надають власне суб’єктивне пояснення, яке 
додає недостатню обізнаність самих вчених щодо поняття феномену «корупція». Не вивчаються непрямі показ-
ники корупції, такі як інституціональні способи й стимулятори для корупції. Згідно з результатами компара-
тивного вивчення бізнес-середовища та визнання запропонованого методичного засобу до визначення та оцінки дії 
загроз фінансовій безпеці бізнесу досліджено, що на теперішній час тіньова економіка та корупція й обсяги їхнього 
розповсюдження перешкоджають діяльності бізнесових  складових та є фактичними загрозами безпеки економіки 
України з найбільшим рівнем впливу, що веде до розповсюдження спланованої злочинності, та утворюють соціа-
льне напруження в країні. Оцінювання рівня економічної безпеки бізнесу на базі економіко-математичного моде-
лювання дає можливість встановити поточний економічний стан власників бізнесу, визначити реальні та мож-
ливі загрози, спланувати їх вплив на цільові характеристики безпеки й створити напрями заподіяння та змен-
шення загроз економічній безпеці бізнесу. Знаходження впливу зовнішніх загроз безпеці економіці бізнесу є базою 
для формування методів з її гарантування, що в контексті здійснення соціально-економічної стратегії країни: в 
теоретичному розумінні вимагає утворення певного механізму, який би в цілому охарактеризував схему елемен-
тів та зв’язків між ними, спрямованих на утворення безпечних передумов розвитку країни, а в фактичному – 



Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2021 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 68 ~ 

реалізації в висвітленому керуванні заходів щодо протидії загрозам безпеці бізнесу, встановлення обов’язкових для 
нього ресурсів, формування та застосування джерел. 

Ключові слова: економічна безпека, забезпечення, державна політика, тінізація, корупція. 
 

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді. На сьогоднішні бізнес в Україні витри-
мує численні випробування як внаслідок міг-
рації працюючого населення, падіння вало-
вого накопичення основного капіталу, росту 
інфляції, кризи державних джерел, банківсь-
кої галузі, відтоку фінансів, вагомої боргової 
залежності та збільшення соціальної напруги 
серед людства. Набирає значної актуальності 
потреба в доцільному вивченні загроз безпеці 
економіки бізнесу з огляду на виконання важ-
ливих цілей модернізації країни, формування 
сприятливих бізнес-умов, нарощення держав-
ної конкурентоспроможності та покращення 
добробуту людства держави. 

Згідно з результатами компаративного 
вивчення бізнес-середовища та визнання за-
пропонованого методичного засобу до визна-
чення та оцінки дії загроз фінансову безпеку 
бізнесу визначено, що на теперішній час ті-
ньова економіка та корупція й обсяги їхнього 
розповсюдження перешкоджають діяльності 
бізнесових  складових та є фактичними загро-
зами безпеки економіки бізнесу України з 
найбільшим рівнем впливу, що веде до розпо-
всюдження спланованої злочинності, та утво-
рюють соціальне напруження в країні.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. В дослідженнях вітчизняних вчених, при-
свячених проблемам забезпечення економіч-
ної безпеки більшою мірою досліджується стан 
речей, що склався в даній сфері й меншою мі-
рою надаються пропозиції з її удосконалення. 

Управлінські аспекти забезпечення еко-
номічної безпеки розроблялися у працях: 
В. Борщевського, Б. Буркинського, Т. Галуш-
кіна, І. Гайдуцького, О. Манойленка, 

Л. Мельник, А. Никифорова, В. Потапенко, 
В. Реутова, В. Русана, П. Саблук, М. Скорик, 
О. Ходаківської та ін. 

Незважаючи на широкий спектр напря-
мів дослідження особливостей забезпечення 
економічної безпеки, у працях зазначених 
учених практично не знайшли відображення 
питання розробки ефективного інструмента-
рію інституційного регулювання економіч-
ної безпеки.  

Мета статті – Провести оцінювання 
впливу поширення тінізаційної та корупційної 
складової на формування економічної безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Здійснений аналіз обсягу та зміни 
показників тіньової частини бізнесу в Укра-
їні, результати якого наведені на рис. 1, фор-
мує базу для висновків, що проблема детініза-
ції діяльності господарств є головним рухом 
утворення економічної безпеки бізнесу, оскі-
льки згідно з розрахунками Міністерства роз-
витку економіки, торгівлі й сільського госпо-
дарства держави, ступінь тіньової економіки 
в Україні на 2019 рік дорівнював 29% від 
оприлюдненого ВВП, що становить 
1152,6 млрд грн., при чому в січні – березні 
2020 року її розмір склав 31% від обсягу офі-
ційного ВВП, що тільки на 1 в. п. менше за по-
дібний показник 2019 року. Поряд з цим, як 
свідчать обчислення, одержані Міністерст-
вом економіки результати є заниженими, так 
як із застосуванням загальноприйнятої мето-
дики Світового Банку, представленої 
Ф. Шнайдером [1], фактичний рівень тіньо-
вої економіки в державі сягає вище 40%, а ро-
зміри тіньового бізнесу складають понад 
1598 млрд грн (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка рівня тіньової економіки в Україні по відношенню до офіційного ВВП. 
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Джерело: розроблено автором. 
 

Зміна рівня тіньової економіки в дер-
жаві віддзеркалює поведінку власників біз-
несу в період кризових процесів та певної не-
визначеності – бізнес намагається знизити 
збитки та ризики витрат, тому в відповідні пе-
ріоди здійснюється приріст рівня тінізації, 
що яскраво прослідковується в 2014-2015 рр., 
коли розмір «тіні» виріс на 20% та прогнозо-
вано повинен відбутися в кризові 2020-
2021 рр. внаслідок спаду ділової активності 
під дією пандемії COVID – 19 [2]. Під час 
кризи тінізація економіки створює умови для 
пом’якшення перепадів економічної кон’юн-
ктури, якщо її розміри відносно невеликі (10-
15% від ВВП), при перевищенні її рівня гра-
нично припустимих норм у 30% майбутній 
приріст тіньового сектору в даний період 
може стати прискорювачем вагомих макрое-
кономічних диспропорцій й змінити базу 

забезпечення безпеки економіки бізнесу. Від-
так, значна тінізація в період кризи 2008-
2009 рр. здійснювала певний дестабілізуючу 
дію на економіку України, прискорюючи не-
гативні дії в економіці та протягом 2010-
2020 рр. під час завершення гострої стадії 
кризи менше половини даної частини бізнесу 
повернулися до легальної діяльності, що при 
оптимістичному прогнозуванні повинно від-
бутися і в 2021-2022 рр. Відтак після гострого 
періоду кризи у 2013-2014 рр. в державі схо-
жий сценарій не було реалізовано, в резуль-
таті продовження на постійній основі локаль-
них боїв та воєнної агресії на території сходу 
України. Але дані, одержані при різних мето-
дах обчислення рівня прихованої економіки, 
чітко показують поведінку деяких учасників 
ринку в різноманітних складових національ-
ної економіки (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динаміка рівня тіньової економіки, розрахованого згідно з різними методиками, 

відсотки від обсягу офіційного ВВП. 
Джерело: розроблено автором за розрахунками Міністерства економіки [3] 

Дослідимо більш детально рівень тіньо-
вої діяльності згідно з кожним методом для 
більш точного дослідження дії на економічну 
безпеку бізнесу. Переважно всі методи, з за-
стосуванням яких проводиться оцінювання 
рівня тіньової економіки, затвердили його па-
діння в 2019 році відносно попереднього пе-
ріоду: 

- метод «витрати населення - роздріб-
ний товарооборот + послуги» - на 3 в. п. (до 
30% від обсягу офіційного ВВП); 

- електричний метод – на 1 в. п. (до 26% 
від обсягу офіційного ВВП); 

- метод монетарний – на 2 в. п. (до 30% 
від обсягу офіційного ВВП); 

- метод збитковості підприємств – на 3 в. 
п. (до 20% від обсягу офіційного ВВП). 

Оцінювання рівня тінізації економіки 
згідно з методом «витрати населення – 

роздрібний товарооборот + послуги» відо-
бразила, що у порівнянні з 2018 роком у 2019 
р. він впав на 3 в. п. і становив 30% від обсягу 
офіційного ВВП відповідно (рис. 3). В умовах 
введення карантинних обмежень та закриття 
будь-яких форм неорганізованої торгівлі да-
ний результат є об’єктивним. 

Рівень тіньової економіки, розрахований 
із застосуванням електричного методу, у порі-
внянні з 2018 роком, знизився на 1 в. п. і стано-
вив 26% від розміру офіційного ВВП. Відпо-
відно до методології обчислення дана тенден-
ція рівня тінізації економіки за даним методом 
характеризується зростанням обсягу ВВП 
швидкими темпами, ніж розміри внутріш-
нього використання електроенергії без враху-
вання на комунально-побутові потреби. Зна-
чення рівня тіньової економіки за монетарним 
підходом свідчить, що в 2019 році він знизився 
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на 2 в. п. та дорівнював 30% від розміру офіцій-
ного ВВП. Це свідчить про те, що представ-
ники ринку знизили рівень приховування до-
ходів при наявності постійних ризиків. Па-
діння рівня тінізації економіки згідно з 

методом збитковості підприємств є позитив-
ним, так як свідчить про те, що швидкість ро-
сту обсягу прибуткових підприємств є вища 
порівняно з темпами падіння їх доходів протя-
гом відповідного періоду. 

 
Рис. 3. Динаміка рівня тіньової економіки за різними методами 

Джерело: розроблено автором за розрахунками Міністерства економіки [3]. 
 

Також доцільно дослідити тіньову за-
йнятість суспільства в Україні, яка стала од-
нією з причин формування тіньової еконо-
міки в країні (рис. 4). В зіставлянні з 

попереднім періодом, в 2019 році простежу-
ється позитивна динаміка до її зниження на 
0.77 в. п. до 20.87% від сукупної чисельності 
зайнятого суспільства в державі.  

 
Рис. 4. Рівень зайнятості населення в неформальному секторі економіки за видами еконо-

мічної діяльності в Україні за 2016-2019 рр. 
Джерело: побудовано автором за даними Держстату. 

 

Поряд з рівнем тіньової зайнятості слід 
дослідити зайнятість в неофіційному секторі 
економіки за видами економічної діяльності. 
Розміри неформальної діяльності в різнома-
нітних сферах економіки значно різняться. 
Найбільший рівень тіньової зайнятості згідно 
з отриманими розрахунками із застосуван-
ням інформації офіційної статистики знай-
дено в сільському господарстві - понад 60,0% 
від сукупного обсягу зайнятих в промислово-
сті працюють в тіні. Високий стан тінізації 
економіки в галузі будівництва та операцій з 
нерухомістю, майже 50%, в сфері транспорту 

та зв’язку, і також у галузі надання послуг, пе-
реважно, в результаті тимчасового розмі-
щення та організації харчування та роздріб-
ної торгівлі, де розміри неофіційних оборотів 
за різноманітними оцінками становлять від 
20,0% до 30,0%. Відтак, сфера послуг та сіль-
ське господарство, надання послуг на дому 
або сільське господарство, де відсутні пот-
реби у значних затратах фінансування, хара-
ктеризується найбільшим рівнем тінізації, 
однак, разом з тим, в державі є незвичайно ви-
сокий рівень тінізації в галузі будівництва 
(майже 50% 2019 році), а в 2015 році не суттєво 
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відрізняється від тіньової зайнятості в галузі 
сільського господарства та дорівнює 62% від 
сукупної зайнятості в даній сфері економіч-
ної діяльності, що, в тому числі, спричинено 
занадто великим поширенням корупції, яка 
стала каталізатором, що фактично загрожує 
безпеці економіки бізнесу, країни та націона-
льній безпеці взагалі. Відноснозмін останніх 
величин можна виокремити такі зміни [4-5]: 

- торгівля – спад на 0,9 в. п. (до 17,3% від 
загальної зайнятості в неофіційному економі-
чному секторі); 

- транспорт та зв’язок – зниження на  0,3 
в. п. (до 3,9% від сукупної зайнятості в нефор-
мальній галузі економіки); 

- будівництво – приріст на 1,1 в. п. (до 
17% від загальної зайнятості в неофіційному 
секторі економіки); 

- сільське господарство – зниження на 
0,6 в .п. (до 42,3% від сукупної зайнятості в не-
формальному середовищі економіки); 

- промисловість – збільшення на 0,4 в. п. 
(до 5,9%від загальної зайнятості в неофіцій-
ному секторі економіки). 

Згідно з даними Державної служби зай-
нятості, обсяг працівників та роботодавців, 
які мають інтерес в законності трудових від-
носин, збільшується, так як наприкінці 
2019 року рівень тіньової зайнятості в державі 
спав до неочікуваного низького значення в 
21%, а з початку 2020 року договори про тру-
дову діяльність було підписано майже із 200 
тисячами робітників. Відтак, різні підходи та 
різні сфери економічної діяльності віддзерка-
лили різну лінію змін тіні, яка повністю коре-
спондує із специфічним характером кризи. 
Рух об’єктивних чинників посилювався дією 
неподоланих постійних загроз, що сповільню-
ють процеси детінізації економіки в державі, 
одною з яких є занадто висока корумпованість 
всіх сфер державної економіки. Розміри кору-
пції, як і тінізації, оцінити досить важко, оскі-
льки дане явище перебуває в не межах офіцій-
ного статистичного обліку. Наявні методи ви-
значення обсягів корупції можна поділити на 
три групи: експертні оцінки, соціальні опиту-
вання та інтегральні оцінки.  

Під час порівняння корупції у різних 
державах та в різні проміжки часу (внаслідок 

значного охоплення даних вимірів) досить ча-
сто застосовують експертні оцінки, які нада-
ють будь-які організації, переважно, найбільш 
знаменитими є проекти – Nations in Transit 
(NIT) американської громадської організації 
Freedom House [5] та International Country Risk 
Guide (ICRG) і Country Policy and Institutional 
Assessment (CPIA) Світового банку [6]. Рейти-
нги в даних ресурсах утворені на основі дослі-
дження корупції мережою кореспондентів, які 
мають експертні знання про будь-яку країну 
та, відповідно, дають оцінку рівня корупції в 
цілому. «Нації  у Транзиті» (Nations in Transit) 
- щорічне всеосяжне порівняльне вивчення ре-
форм в 29 посткомуністичних державах Єв-
ропи та Євразії. В своїх працях Freedom House 
використовує сім індикаторів: електоральний 
процес (вільні вибори); незалежність ЗМІ; гро-
мадянське суспільство (неурядові системи, 
третій сектор); демократичне керування на 
національному рівні (порозуміння між гіл-
ками влади) та демократичне управління на 
локальному рівні (влада місцевих органів); су-
дова влада; корупція. Рейтинг визначається за 
семибальною шкалою («1»  - найкращий пока-
зник, «7» - самий поганий). 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Оцінювання рівня економічної 
безпеки бізнесу на базі економіко-математич-
ного моделювання дає можливість встано-
вити поточний економічний стан власників 
бізнесу, визначити реальні та можливі за-
грози, спланувати їх вплив на цільові харак-
теристики безпеки й створити напрями запо-
діяння та зменшення загроз економічній без-
пеці бізнесу. Знаходження впливу зовнішніх 
загроз безпеці економіки бізнесу є базою для 
формування методів з її гарантування, що в 
контексті здійснення соціально-економічної 
стратегії країни: в теоретичному розумінні 
вимагає утворення певного механізму, який 
би в цілому охарактеризував схему елементів 
та зв’язків між ними, спрямованих на утво-
рення безпечних передумов розвитку країни, 
а в фактичному – реалізації у висвітленому 
керуванні заходів щодо протидії загрозам 
безпеці економіки бізнесу, встановлення 
обов’язкових для нього ресурсів, формування 
та застосування джерел. 
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Abstract. 
Ruzhytskyi I. Assessing the influence of the expansion of the shadowing and corruption component on 

the formation of economic security. 
The study made it possible to establish that, taking into account the significant number of studies conducted in 

Ukraine in previous years, the main problems in the study of corruption at the state level is the lack of longitudinal or 
comparative studies. Also, the impossibility of comparing different values over time, which is a consequence of the lack of a 
single methodology and universal indices. The application of international methodology, often without adaptation to the 
national context, does not give a picture of the real situation in the Ukrainian society. Corruption is generally equated only 
to bribery (trade in the approval of decisions, "kickbacks", "application of official status", the provision of valuable gifts, or 
the sale of services, etc. are not considered). In addition, the participants, answering the question about corruption, provide 
their own subjective explanation, which adds insufficient definition of the scientists themselves on the concept of the phe-
nomenon of "corruption". Indirect indicators of corruption, such as institutional means and incentives for corruption, are 
not studied. According to the results of a comparative study of the business environment and the recognition of the proposed 
methodological tool for identifying and assessing threats to financial security of business, it is outlined that currently the 
shadow economy and corruption and their spread hinder the business components and are actual threats to business security 
influence that leads to the spread of planned crime and create social tensions in the country. Assessing the level of economic 
security of business on the basis of economic and mathematical modeling makes it possible to establish the current economic 
condition of business owners, identify real and possible threats, plan their impact on target security characteristics and 
create ways to cause and reduce threats to economic security. Finding the impact of external security threats to the business 
economy is the basis for the formation of methods to ensure that in the context of the socio-economic strategy of the country: 
in theoretical terms requires the formation of a mechanism that would characterize the scheme of elements and relationships 
between them, formation of safe preconditions for the country's development, and in the actual implementation in the cov-
ered management of measures to combat threats to the security of the business economy, the establishment of mandatory 
resources for it, the formation and use of sources. 

Key words: economic security, provision, state policy, shadowing, corruption. 

Стаття надійшла до редакції 18.02.2021 р. 
Бібліографічний опис статті: 
Ружицький І. Ю. Оцінювання впливу поширення тінізаційної та корупційної складової на формування еко-

номічної безпеки. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2021. № 2. С. 67-72. 
Ruzhytskyi I. Assessing the influence of the expansion of the shadowing and corruption component on the formation 

of economic security. Actual problems of innovative economy. 2021. No. 2, pp. 67-72. 



Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2021 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 73 ~ 

УДК 338.2.17; JEL classification: D02; E02; O43; Q18 
DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-2-13 

 
ЛАГОДІЄНКО Володимир Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач  

кафедрою маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових 
технологій, ORCID ID: 0000-0001-9768-5488 

ДЕМЧЕНКО Аліна Миколаївна, здобувач Харківського національного технічного універси-
тету сільського господарства імені Петра Василенка, ORCID ID: 0000-0001-6947-7024 
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ГОСПОДАРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА АГРАРНОЇ СФЕРИ ВИРОБНИЦТВА 

 
 

Лагодієнко В. В., Демченко А. М. Суспільні інститути: суть, стан, вплив на функціонування гос-
подарського середовища аграрної сфери виробництва.  

Вступ. Розвиток аграрної сфери економіки позитивно впливає на збільшення розміру національного ВВП 
України, а також визначає окремі тенденції функціонування господарського середовища деяких регіональних соці-
ально-економічних систем. Забезпечення такого розвитку відбувається завдяки сформованому існуючому інсти-
туційному середовищу, що позитивним чином впливає на сталий розвиток аграрної сфери виробництва. Сучас-
ний стан галузі вимагає більш активного застосування ефективних методів стимулювання економічного розви-
тку в рамках існуючих інституційних та неоінституційних теорій.   

Метою цієї статті є дослідження теоретико-методологічних засад суспільних інститутів, їх суті, 
стану, впливу на функціонування господарського середовища аграрної сфери виробництва. 

Результати. Уточнено основні функції інституцій у сучасній економічній системі. З огляду на методо-
логію досліджень здійснено класифікацію інституцій на формальні й неформальні, а також на інституції першого, 
другого і третього порядку. Норми права є інструментом формалізації суспільних відносин, тому їх не можна 
відносити до неформальних інститутів. Швидше неформальними інститутами є сукупність традицій, звичок, 
правил поведінки та ін., що є притаманним даному соціальному середовищу не з формальної (правової), а звичаєвої 
точки зору.  

Висновки. Дослідження показали, що інституції виступають певними правилами різного типу із харак-
терними для них особливостями для застосування у формальних і неформальних умовах. Встановлено, що перс-
пективні напрями формування й розвитку інституційного середовища аграрної сфери виробництва, їх іденти-
фікація в частині набору та структури інститутів зайнятості доцільно вивчати крізь призму проблем розви-
тку ринку праці сільських територій. 

Ключові слова: економічний розвиток, господарське середовище, аграрна сфера виробництва, інституції. 
 

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді. Використання теорії інституціоналізму 
для пояснення суперечностей у розвитку ук-
раїнської економіки, як і 120 років тому, зумо-
влено тими ж самими проблемами: трансфор-
маційними перетвореннями в ринковій еко-
номіці під впливом посилення панування мо-
нополій та корпоратизації економіки, або те, 
що в сучасній економіці України називається 
формуванням кланово-олігархічної моделі 
ринку; наявністю соціальних суперечностей 
та посиленням впливу масових суспільних ор-
ганізацій і рухів – тоді робітничого і профспі-
лкового, зараз – партій, громадських організа-
цій, незалежних медіа, соцмереж тощо; необ-
хідністю контролю громадськості над ринко-
вим механізмом та демократичного реформу-
вання суспільних відносин; недотриманням 
ринковими агентами в умовах реальної еконо-
міки однієї із ключових вимог неокласичної 
теорії – абсолютної раціональності при прий-
нятті поведінкових чи господарських рішень. 
Як влучно відмічає Дементьєв В. з цього при-
воду: «Якщо індивід є раціональним і має по-
вну інформацію про умови і наслідки вибору, 
причини для існування інститутів відсутні. 

Оскільки ж можливості індивідів щодо пере-
робки інформації є обмеженими, з’являються 
причини для виникнення інститутів»; кризою 
неокласичної концепції саморегулювального 
потенціалу ринкового механізму та шкідливо-
сті державного втручання, наразі – це суспі-
льна втома та певна деморалізованість окре-
мих верств населення від завищених очікувань 
стосовно результатів трансформації коман-
дно-адміністративної економіки в ринкову за 
допомогою реформування, неспроможність 
неокласичної теорії пояснити разючі відмін-
ності у результатах реформування економік 
країн, які мали однакові стартові (економічні) 
умови. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Видатний український вчений Вовка-
нич С.Й. справедливо зазначає: «Інституціо-
налізм як науковий напрям поглиблює не 
тільки дослідження процесів суспільних тра-
нсформацій і структурної політики України, 
а й доповнює їх комплексністю соціогуманіс-
тичного захисту людини і нації в системі зага-
льнолюдських цивілізованих відносин» [1]. 
Такої ж думки Радіонов Ю.Д.: «Інституціона-
льна теорія допомагає збудувати єдиний та 
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цілісний механізм за умови застосування но-
вих методологічних підходів до формування 
інституту бюджету, врахування специфіки 
соціально-економічних груп та їх зв’язків з ін-
ституційною структурою та напрямком ево-
люційного розвитку суспільства» [2]. Креді-
сов А.І та Білоус А.О. слушно нагадують, що 
інституціоналізм виник як концептуальний 
напрям економічної науки для усунення су-
перечності між прибутковими інтересами бі-
знесу та інтересами виробництва, а по суті – 
суспільства, громад [3]. Більше того, Креді-
сов А.І. цілком справедливо стверджує, що іс-
торія людського суспільства – це історія роз-
витку його економічних, політичних і соціа-
льних інститутів, а їх взаємозв’язок і взаємоза-
лежність постійно ускладняються [4]. 

Сіденко В.Р., досліджуючи особливості 
оновлення глобальної інституційної архітек-
тоніки, інституціями називає суб’єкти глоба-
льного регулювання (МВФ, Світовий банк, 
СОТ та ін.) [5], тобто організації. Такої ж ду-
мки і Бубенко П.Т. та Гусєв В.А. Вчені, дослі-
джуючи умови та фактори інноваційного ро-
звитку, інститутами інноваційної інфрастру-
ктури називають державні та приватні орга-
нізації: Держагентство з інвестицій та управ-
ління національними проєктами, Держагент-
ство з питань науки, інновацій та інформати-
зації, регіональні та галузеві інноваційні цен-
три, технологічні та наукові парки при вели-
ких наукових установах і університетах, 
техно- та іннополіси, венчурні компанії, 
держкомпанії високих технологій [6]. Сер-
дюк О.С., досліджуючи феномен подвійних 
організацій як негативний наслідок інститу-
ціонального переходу України, вважає, що 
формування нового інституційного середо-
вища являє собою діалектику колективістсь-
ких та індивідуалістичних інститутів [7]. 

Шпикуляк О.Г. та Лузан О.Ю. пропону-
ють вважати інститутами формально і (або) 
неформально кодифіковані правила поведі-
нки економічних агентів [8]. 

Бутко М.П. і Ревко А.М. серед усієї сукуп-
ності інститутів пропонують виділяти базові 
суспільні інститути: сім’ю, територіальну і гро-
мадську спільноту, економіку, державу [9]. Ва-
жливим узагальненням, який робить Не-
брат В.В., досліджуючи історичні етапи фор-
мування інституційного середовища українсь-
кої економіки, є ідентифікація ключових ін-
ституційних механізмів формування базових 
елементів підприємницького середовища – ро-
звиток сільських і міських промислів із залу-
ченням найманих працівників та використан-
ням складних механізмів, поділом і коопера-
цією праці, орієнтованим на ринок 

виробництвом; поширення мануфактур гете-
рогенного (розсіяного) типу та зародження ор-
ганічної централізованої мануфактури у но-
вих галузях виробництва;... концентрація земе-
льної власності та розвиток високотоварного 
аграрного сектору з орієнтацією на європейсь-
кий ринок;... поширення фермерського типу 
господарства;... розвиток торговельно-лихвар-
ської діяльності;... поглиблення територіаль-
ного поділу праці, утворення більш стійких 
економічних зв’язків між окремими районами 
і містами, початок формування українського 
національного ринку; розширення масштабів 
та географії зовнішньої торгівлі [10]. 

На думку Геєця В.М., «здебільшого ін-
ститут сприймається як сукупність формаль-
них (зафіксованих юридично), неформаль-
них (зафіксованих у повсякденному праві, 
тобто у звичаях і традиціях) і спонтанно ви-
значених меж, які структурують взаємодію 
індивідів в економічному, політичному і соці-
альному житті... Інститут виступає як спосіб 
узгодження частини і цілого, але у такий спо-
сіб, що кожна частина (група) має риси сис-
теми та організаційну самостійність, яка не 
пов’язана з обов’язковою адміністративною 
підпорядкованістю, і забезпечує різного роду 
діяльність: з одного боку, громадську, а з ін-
шого – господарську, і в цьому полягає одна з 
ключових особливостей реконструктивного 
розвитку...» [11]. 

Лагутін В.Д. пропонує не ототожню-
вати організації та інститути, і виділяє три 
групи інститутів: ринкові інститути – відк-
рита ринкова економіка, вільні ціни, конку-
ренція на ринках, приватна власність, конт-
рактні зобов’язання; інститути стабільності – 
верховенство права, безпека прав власності, 
законність і правопорядок, захист прав спо-
живачів, підтримка свободи контрактів, 
право інтелектуальної власності, захист тру-
дових прав, захист конкуренції; інститути ро-
звитку – розвиток конкуренції, стимулю-
вання інновацій і високих технологій, транс-
формація заощаджень в інвестиції, спону-
кання бізнесу до модернізації та технічного 
переозброєння, безпечність інвестицій з боку 
приватних інвесторів, ефективність інститу-
ційних інвестицій [12]. На важливість інсти-
тутів розвитку вказує ще низка авторів, які за-
уважують: «Серйозного обговорення потре-
бує питання про інститути розвитку, або 
інноваційну інфраструктуру... Для активіза-
ції присутності іноземних інвесторів і транс-
феру передових технологій в українському 
промисловому секторі необхідно створити 
спеціальне агентство з трансферу нових тех-
нологій – таке агентство, яке б, з одного боку, 
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приймало сигнали від бізнесу і передавало їх 
носіям передових технологій, а з іншого, на-
давало допомогу, спільно з іншими інститу-
тами розвитку (інноваційними центрами, 
спеціальними банками...), у трансфері пере-
дових технологій» [13]. 

Незважаючи на значну кількість публі-
кацій, присвячених питанням природи «ін-
ституцій» та «інститутів», одностайність в їх 
розумінні відсутня, а характер їх вплив на аг-
рарну сферу вимагає подальшого поглибле-
ного дослідження, що і обумовило постано-
вку завдання. 

Мета статті. Метою статті є дослідження 
теоретико-методологічних засад суспільних 
інститутів, їх суті, стану, впливу на функціо-
нування господарського середовища аграр-
ної сфери виробництва.  

Для досягнення визначеної мети та від-
повідно до логіки наукового дослідження 
були поставлені завдання: проаналізувати за-
сади суспільних інститутів, їх суті, стану, 
впливу на функціонування господарського 
середовища, дослідити шляхи формування 
критеріїв дослідження суспільних інститутів, 
їх суті, стану, впливу на функціонування гос-
подарського середовища аграрної сфери ви-
робництва. 

Методика досліджень. Методологіч-
ною та теоретичною основами дослідження є 
економічна теорія, наукові роботи вітчизня-
них вчених із проблем удосконалення теоре-
тико-методологічних засад суспільних інсти-
тутів, їх суті, стану, впливу на функціону-
вання господарського середовища. У процесі 
дослідження використовувалися такі методи: 
монографічний, наукової абстракції, спосте-
реження, рядів динаміки, середніх величин, 
індукції та ін. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Дребот О.І. та Гадзало А.Я. справед-
ливо зауважують відмінність між категоріями 
«інститут» та «інститутція»: «... Отже, в да-
ному випадку важливо розрізняти інститут – 
як вид організації суспільної свідомості та ді-
яльності з втіленням певних норм (інститут 
права, інститут власності, інститут викорис-
тання природних ресурсів тощо) та інститу-
цію – як структурну одиницю в суспільстві, 
призначену забезпечувати реалізацію певних 
норм (наприклад, органи державної влади, їх 
структури, підрозділи, самостійні форму-
вання, організації тощо)» [14]. А також пропо-
нують класифікацію інституційного середо-
вища, рис. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Класифікація інституційного середовища 
Джерело: побудовано на основі [14] 

 

Попри аргументоване визначення кате-
горій «інститут» та «інституція», важко пого-
дитися із пропонованою класифікацією 
(рис. 1) – неформальні інститути як сукуп-
ність норм права у будь-якій сфері суспіль-
них відносин. На нашу думку, норми права є 
інструментом формалізації суспільних відно-
син, тому їх не можна відносити до неформа-
льних інститутів. Швидше неформальними 
інститутами є сукупність традицій, звичок, 
правил поведінки та ін., що є притаманними 
даному соціальному середовищу не з форма-
льної (правової), а звичаєвої точки зору. На-
приклад, неформальний інститут родинних 
зв’язків – літніх батьків дорослі діти забира-
ють до себе додому або наймають службу до-
гляду за місцем проживання батьків, а не 
оформлюють в будинок престарілих. Такий 
неформальний інститут притаманний для 

країн традиційної християнської культури 
(православні й католики), натомість в країнах 
протестантської християнської культури пе-
реважає його протилежність. Або неформа-
льний інститут гостинності – в Німеччині на-
віть самі близькі друзі не дозволяють собі спо-
нтанних візитів без попередження, домовля-
ючись про дату, час і місце зустрічі задовго 
наперед, натомість в Україні такі візити не 
вважаються чимось неприпустимим. Нефор-
мальний інститут релігійних привітань – різ-
двяне колядування. В християнській культурі 
України він є, а в християнській культурі РФ 
його немає.  

Неформальні інститути притаманні не 
лише сфері побуту чи дозвілля, але й мають 
широке розповсюдження у виробничій 
сфері. Як справедливо відмічають Столяр-
чук Н.М., Сергєєва Н.В. і Хіоні Г.О.: «Під 

ІНСТИТУТ, 
 як форма організації політичної, економічної, соціальної, правової та іншої діяльності людей через чіткий 

розподіл функцій 

Формальні інститути Неформальні інститути 

комплекс організацій, установ; індивідуальні, що володіють певними 
засобами, ресурсами і виконують конкретні правові, соціальні, політи-

чні функції (держава, суд, політичні партії) 

форма сус-
пільного ус-

трою 

сукупність норм права 
у будь-якій сфері сус-

пільних відносин 
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впливом неформальних інститутів відбува-
ється реформування застарілих інститутів та 
утворення нових, що впливає на активізацію 
інвестиційної діяльності» [15]. Інший прик-
лад – неформальний інститут довіри. Він є 
одним із найважливіших елементів ринко-
вого механізму. З цього приводу Манди-
бура В.О. і Хижняк В.О. слушно зауважують: 
«Розглядаючи інститут довіри як якісно скла-
дне і системне явище соціально-економіч-
ного життя суспільства, можна стверджувати, 
що його функціонування у сфері забезпе-
чення необхідної якості товарів і послуг, які 
задовольняють кінцеві потреби населення, з 
одного боку, є невід’ємною складовою про-
цесу суспільного відтворення, а з іншого – 
найбільш пріоритетним і відповідальним на-
прямом діяльності бізнесу і держави» [16]. У 
країнах з високим рівнем та давніми традиці-
ями ринкової культури (Західна та Північна 
Європа, США, Канада тощо) нерідко форма-
льне закріплення угоди відбувається уже пі-
сля її виконання, базуючись на глибокій взає-
мній довірі контрагентів. Натомість в постра-
дянських республіках в бізнес-середовищі 
має місце високий рівень взаємної недовіри 
[17]. Як справедливо відмічає Вишневсь-
кий В.П.: «Інституціональна теорія, що ґрун-
тується на припущенні про людську поведі-
нку, яка визначається нормами (насамперед, 
неформальними), має в пострадянських дер-
жавах ширшу сферу застосування. Нині в ба-
гатьох з них домінує інститут взаємної недо-
віри економічних суб’єктів, а також між цими 
суб’єктами і представниками влади, наслід-
ком чого є високі трансакційні витрати і пе-
рекручені товарні ціни» [18]. 

Її причиною є значні ризики невико-
нання навіть формальних угод. Це поясню-
ється наявністю неформального інституту бі-
знес-обману, який в кримінальному середо-
вищі отримав назву «кидок». Підприємця або 
фізичну особу, які стали жертвою такого об-
ману, зневажливо називають «лох». Парадок-
сально, але і дана лексика, і окремі цінності 
кримінальної субкультури не отримали від-
торгнення, а стали частиною лексикону й сві-
тогляду багатьох людей, не пов’язаних із зло-
чинним світом. Причиною поширення в по-
страдянському суспільстві традиції бізнес-об-
ману, політичного шахрайства, прихованої і 
відкритої симпатії до кримінальної субкуль-
тури є низький рівень несприйняття пересіч-
ними громадянами таких негативних соціа-
льних явищ, як брехня, корупція, крадіжки, 
несплата податків, зловживання ринковою 
владою, шахрайство, маніпулювання тощо. 
Поясненням цього є тоталітарне минуле, 

коли будь-який спосіб виживання вважався 
протестом проти негуманного комуністич-
ного режиму, а тому якщо не вітався, то зна-
ходив латентну емпатію. Недовіра значно по-
силилася масштабними аферами із залучен-
ням до їх проведення представників влади, 
що мали катастрофічні наслідки для заоща-
джень та добробуту населення, соціально-
економічного розвитку країни: 1) банкрутс-
тво Ощадбанку СРСР, знецінення та втрата 
заощаджень радянських громадян; 2) багато-
мільярдна фінансова афера «МММ»; 3) чис-
ленні фінансові афери та втрата вкладень у 
збанкрутілих інвестиційних фондах, комер-
ційних банках, житлових довгобудах тощо; 4) 
грабіжницька приватизація, яку в народі на-
звали «прихватизацією». Як справедливо за-
уважує Пустовійт Р.Ф.: «Великомасштабна 
корупція високопоставлених державних чи-
новників змушує підприємництво перекру-
чувати фінансову звітність, істотно гальмує 
приплив іноземних інвестицій, перешкоджає 
соціально-економічному зростанню країни, 
руйнує довіру до владних і юридичних інсти-
туцій» [19]. Звєряков М.І. справедливо заува-
жує, що відсутність інституту довіри є одним 
із найсильніших факторів гальмування роз-
витку економіки: «З огляду на відсутність до-
віри, для підприємців різко звужується гори-
зонт бачення перспективи. Зумовлені цим де-
фіцит довіри і високі ризики не дозволяють 
здійснювати довгострокові інвестиції та залу-
чати приватних інвесторів (як вітчизняних, 
так і зарубіжних) до перспективних галузей. 
Скорочення конкретних строків господар-
ського планування до 1–2 років не дозволяє 
підприємцям орієнтуватися на перспективні 
високотехнологічні виробництва, що вимага-
ють довгострокових капітальних вкла-
день» [20]. 

На зв’язок формальних і неформальних 
інститутів вказує Столярчук Н.М., зауважу-
ючи, що зміни в неформальних інститутах зу-
мовлюють зміни у формальних: створюються 
нові інституції та інститути (регулятивні ор-
гани, організації, законодавство) [21]. 

Описуючи зв’язок інститутів та інститу-
цій в умовах трансформаційних перетворень 
України, Бутко М.П. вважає, що головним за-
вданням інституцій є організація життя суспі-
льства та зменшення невизначеності у про-
цесі децентралізації, а взаємодія інститутів та 
інституцій покликана сформувати інститу-
ційний механізм – сукупність взаємозв’язків 
між формальними і неформальними 
суб’єктами владних відносин, а також органі-
заціями, що сприяють реалізації принципів 
демократичного врядування та координації 
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спільної діяльності на шляху до досягнення 
задекларованих цілей розвитку [22]. В насту-
пному дослідженні Бутко М.П. фактично 
ототожнює інститути та інституції і пропонує 
їх класифікацію за типовими і видовими 
ознаками, рис. 2. Одним із найбільш точних 

та вичерпних визначень категорій «інсти-
тути» та «інституції» є формулювання, яке 
пропонують Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та 
Лузан О.Ю.: «Інституції... слід розуміти як 
множинну категорію – сукупність інституцій 
(правил) та інститутів (організацій). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Класифікація інституцій за типовими і видовими ознаками [23]. 
Джерело: розроблено автором  

Проте у трактуванні визначення інсти-
туцій ми схильні до розуміння їх як правил 
гри, норм, а інститутів – як організацій, коде-
ксів правил, установ, законів. Потрібно чітко 
розуміти, що інституції (правила, принципи, 
традиції, ментальність) у суспільному розви-
тку, ринковому механізмі приймають форму 
інститутів (власність, закон, організація, ..., 
регулювання...). Таким чином, інституції вті-
люються в інститутах, а інститути потребу-
ють інституцій для забезпечення адекватного 
потребам суспільства розвитку соціально-
економічних формацій» [24]. З таким підхо-
дом погоджується Термоса І.О. Зокрема вчена 
зауважує: «На нашу думку, такий поділ і тра-
ктування є доцільним, адже організації фун-
кціонують в інституціональному середовищі 
й керуються у своїй діяльності звичаями, но-
рмами, правилами, тобто їх діяльність кори-
гують та обмежують інституції» [25]. Аналогі-
чний підхід знаходимо у Яременко О.Л., який 
досліджуючи глобальні дисбаланси та новий 
протекціонізм, стверджує, що держава є ін-
ститутом, натомість правила, що регулюють 
надходження та витрачання коштів держа-
вою, є інституцією [26]. В такому ж напрямі 
розвиває ідею інститутів та інституцій Іванче-
нко В.О. На думку вченого, «економічна кате-
горія «інститут» залежить від категорії «ін-
ституція». Інституції – це правила, які впли-
вають на поведінку учасників ринку, а інсти-
тути – це система правил і норм, що базу-
ються на поєднанні різноманітних інститу-
цій. Інституції можуть набувати різної фо-
рми й у суспільстві формувати різноманітні 

інститути чи створювати різноманітні органі-
зації (підприємства, державні органи, суспі-
льні організації), або можуть функціонувати 
у вигляді законів чи нормативно-правових 
актів чи інших правил» [27]. 

Зважаючи на роль аграрної сфери виро-
бництва у забезпеченні стійкого соціально-
економічного розвитку українського суспіль-
ства, питання формування повноцінних аг-
рарних інститутів набуває стратегічної ваги. 
Як справедливо зауважують з цього приводу 
Болдирєва Л.М. та Шеремет О.О., «у системі 
інститутів національної економіки одним із 
найважливіших і найскладніших є інститут 
агропродовольчого сектора (АПС), який яв-
ляє собою сукупність інститутів, що під впли-
вом інституціональних чинників забезпечу-
ють розвиток сільської місцевості, продово-
льчу безпеку країни, валютні надходження 
від експорту агропродовольчої продукції, ро-
бочі місця, формують податкові надхо-
дження в бюджет, ведуть інвестиційну діяль-
ність тощо» [28]. В даному контексті дуже слу-
шним є зауваження Тітаренко Г.Б., яка зазна-
чає: «Галузі агропромислового комплексу є 
стратегічними в економічній системі України 
в умовах кризи. Інноваційна система АПК є 
складовою національної інноваційної сис-
теми та зорієнтована на формування нової 
економіки країни, що ґрунтується на знаннях 
і забезпечує розвиток конкурентоспромож-
ного виробництва... Збереження та розвиток 
інноваційної системи агропромислового ком-
плексу залежить від рівня інституціональ-
ного забезпечення» [29].  

ІНСТИТУЦІЇ 

За видами За типами 

Формальні Неформальні 

Тимчасові  
формування 

Комунікаційні 

Етнічні 

Культурологічні 

Релігійні 

Науково-технічні 

Правові 

Екологічні 

Соціальні 

Економічні 

Зовнішні: Внутрішні: 

- поточний аналіз маркетинго-
вих позицій; 

- реагування на запити спожи-
вачів; 

- залучення інвестицій; 
- Кайдзен менеджмент; 

- оцінка  
конкурентоспроможності 

- мотивація інновацій; 
-мінімізація витрат; 

- інформаційно-комуніка-
ційна модернізація; 

- креативність персоналу; 
-організаційні зміни 
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Лопатинський Ю.М. та Кифяк В.І., дос-
ліджуючи умови та фактори розвитку аграр-
ного сектору економіки на інституційних за-
садах, справедливо зауважують: «Розвиток аг-
рарного сектора безпосередньо залежить від 
механізму створення умов функціонування, а 
саме: рівня його інституційного забезпе-
чення, що характеризується кількістю та діє-
вістю задіяних інституцій. Отже, інституції є 
апріорними у середовищі розвитку націона-
льної економіки та виступають каркасом 
спрямовування дії факторів з метою забезпе-
чення оптимального середовища розвитку 
аграрного сектора» [30]. 

Від швидкості формування та потенцій-
ного рівня ефективності інститутів аграрної 
сфери економіки залежать темпи її динаміки 
та рівень стійкості зростання. Так, Мам-
чур В.А. слушно зазначає, що основою посту-
пального розвитку аграрного ринку слід вва-
жати його структуровану і консолідовану си-
стему інститутів та інституцій як конструкта 
формування інституціонального середовища 
взаємодії ринкових агентів [31]. Це ж стосу-
ється і аграрного підприємництва, яке, як 
слушно зазначають Малік М.Й. і Забу-
ранна Л.В., є важливим аспектом відро-
дження сільських територій в Україні, який 
пом’якшує соціальну напругу в сільських по-
селеннях [32, 33] та виступає однією із важли-
вих умов їх сталого розвитку [34]. На роль ін-
ституціоналізму у становленні вітчизняного 
аграрного підприємництва вказує Прут-
ська Т.Ю.: «Створення сприятливих умов для 
появи й успішного функціонування різнома-
нітних форм підприємницької діяльності в 
аграрній сфері вимагає не тільки викорис-
тання вже напрацьованих прийомів, а й по-
шуку нетрадиційних методологічних підхо-
дів. Одним із таких підходів є інституціона-
лізм як універсальна методологія міждисцип-
лінарного характеру» [35]. Також на інститу-
ційний характер проблем формування та по-
вноцінного розвитку аграрного підприємни-
цтва вказує колектив науковців ННЦ «Інсти-
туту аграрної економіки»: «Сучасний період 
вітчизняного аграрного буття дає підстави 
стверджувати, що головною проблемою роз-
витку підприємництва в аграрній сфері є ін-
ституціональне забезпечення – економічне та 
правове. Існуючі проблеми власності й підп-
риємництва є найбільш значимими і впливо-
вими, від стану їх вирішення залежить ефек-
тивність вітчизняної структури аграрної еко-
номіки, а також мотивації підприємців пра-
цювати на благо суспільства» [36]. 

Формування повноцінного інституціо-
нального середовища є безальтернативною 

умовою сталого, а отже збалансованого та 
спроможного до довгострокового стійкого зро-
стання, розвитку аграрної сфери економіки. 
Як зазначає Сидорук Б.О. з даного приводу, 
«принципового значення у вирішенні про-
блеми збалансованого використання земе-
льно-ресурсного потенціалу набуває необхід-
ність формування та забезпечення дієвості ба-
зисних інститутів ринкової економіки, які сти-
мулюватимуть удосконалення системи регу-
лювання аграрного землекористування для 
того, щоб згладжувати суперечності, які вини-
кають у процесі забезпечення збалансованого 
використання земельно-ресурсного потенці-
алу» [37]. Аналогічну точку зору щодо дефі-
циту повноцінних інститутів аграрної еконо-
міки, який негативно впливає на розвиток 
сільських територій знаходимо у Хвесика М.А. 
та Голяна В.А.: «За нинішнього інституціона-
льного середовища забезпечити суттєве наро-
щування інвестиційних ресурсів неможливо. 
Тобто потрібні інституціональні зміни...» [38]. 
Такої ж думки Грицаєнко М.І., який ствер-
джує: «Діюча система організаційно-економі-
чних відносин у сільському господарстві хара-
ктеризується розбалансованістю інтересів 
суб’єктів аграрного підприємництва, відсутні-
стю необхідних інститутів, що сприяють роз-
витку його саморегулювання» [39]. 

Досліджуючи проблему фінансового за-
безпечення сталого розвитку агарної еконо-
міки, Білоченко А.М. також зазначає дефіцит 
відповідних інститутів: «... Одним з найактуа-
льніших питань на сучасному етапі вирізня-
ється розбудова дієвої та ефективної системи 
взаємопов’язаних інституцій і інститутів, за 
допомогою якої можна було б здійснювати 
належне фінансове забезпечення сталого ро-
звитку вітчизняного аграрного сектору, гос-
подарюючих суб’єктів, що його формують, а 
також вдосконалити механізми інституціона-
льної взаємодії між ними» [40]. 

Сільськогосподарська обслуговуюча ко-
операція небезпідставно вважається одним із 
найбільш дієвих інструментів підвищення 
конкурентоспроможності малих та середніх 
форм агробізнесу, а отже економічної стало-
сті розвитку аграрного сектору економіку і 
сільських територій [41]. При цьому, як спра-
ведливо зазначають Корінець Р.Я та Ма-
лік М.Й.: «... Розгортання сільськогосподарсь-
кої обслуговуючої кооперації можливе лише 
за умови належного інформаційного забезпе-
чення процесу... Важливим чинником фор-
мування системи інформаційного забезпе-
чення кооперації є існування належних ін-
ститутів й інституцій (організацій), здатних 
забезпечити його діяльність під впливом 
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численних факторів – правових, економіч-
них, соціальних, психологічних, культурних, 
морально-етичних тощо, а організацій – дер-
жавних та недержавних». 

Жук В.М. слушно вказує на загострення 
одного із ключових протиріч вітчизняної аг-
рарної політики – відсутність послідовності з 
визначеністю, сприйняттям та реалізацією 
моделі аграрного устрою, зокрема розвитку 
сільських територій [43]. Вчений справедливо 
стверджує, що всупереч деклараціям про 
стратегію сталого розвитку сільських терито-
рій на практиці стихійно реалізується проти-
лежна їй агрохолдингова модель розвитку, 
що неабияк дезорієнтує селянство, посилює 
його зневіру й послаблює необхідну рефор-
мам проактивність. Розв’язанню цих проблем 
має сприяти побудова моделі аграрної еконо-
міки, в якій трансформація неформальних 
інститутів селян і загалом інституційного се-
редовища сільських територій відбувається у 
напрямі суттєвого посилення організаційної 
активності жителів сільських територій. На 
цю ж проблему інституційної незрілості 
українського селянства вказує Моги-
лова М.М.: «... На сьогодні принциповою є 
оцінка об’єднаних територіальних громад на 
предмет їх інституційної спроможності до ро-
звитку сільських територій всіх без винятку 
населених пунктів» [44]. 

Нарешті ми можемо говорити про важ-
ливу роль у забезпеченні сталого розвитку аг-
рарної сфери виробництва та сільських тери-
торій, інститутів зайнятості. Як зазначає То-
карчук Д.М., «зайнятість визначається як сис-
тема соціально-економічних відносин у сус-
пільстві з приводу участі працівників у функ-
ціонуванні виробничої та соціальної сфери 
економіки для забезпечення економічного 
розвитку держави й задоволення працівни-
ками власних матеріальних і духовних пот-
реб через фізичну та інтелектуальну працю 
як роботодавця, або за наймом на індивідуа-
льній чи сімейній основі» [45]. Тому інсти-
тути зайнятості є ключовими елементами ар-
хітектури інституційного середовища ринку 
праці сільських територій. Наприклад, на 
прямий зв’язок несформованості інституцій-
ного середовища аграрного сектору еконо-
міки та недостатній рівень продуктивності 
праці в галузі вказує Вітвіцький В.В. Зокрема 

вчений зазначає сильний негативний вплив 
на досліджуваний об’єкт (продуктивність 
праці в аграрному секторі економіки), несфо-
рмованість інститутів зайнятості в аграрній 
сфері виробництва, ідентифікуючи наступні 
проблеми: 

- високий рівень тіньової зайнятості 
(40%); 

- відсутність (повної й достовірної) ста-
тистики зайнятості та зарплат; 

- відсутність обов’язкових і професій-
них стандартів відповідно до міжнародних 
норм; 

- відсутність національного і галузевих 
центрів продуктивності; 

- відсутність реального соціального діа-
логу; 

- відсутність стратегії соціально-трудо-
вих відносин [46]. 

На гостру проблему інституційного ва-
кууму у сфері зайнятості сільських територій 
вказують також Бородіна О.М. і Прокопа І.В.: 
«... За даними Національної доповіді про 
людський розвиток, більш як у 44% сільських 
домогосподарств жоден з працездатних його 
членів не має постійного джерела доходів у 
вигляді заробітної плати, що свідчить про їх 
соціальне відторгнення, а більше половини 
працюючих у сільській місцевості зайняті не-
кваліфікованою працею, що є ознакою їх ни-
зького статусу зайнятості» [47]. 

Висновки. Дослідження показали, що 
інституції виступають певними правилами 
різного типу із характерними для них особ-
ливостями для застосування у формальних і 
неформальних умовах. При цьому, на нашу 
думку, норми права є інструментом формалі-
зації суспільних відносин, тому їх не можна 
відносити до неформальних інститутів. Шви-
дше неформальними інститутами є сукуп-
ність традицій, звичок, правил поведінки та 
ін., що є притаманним даному соціальному 
середовищу не з формальної (правової), а зви-
чаєвої точки зору.  

Встановлено, що перспективні напрями 
формування й розвитку інституційного сере-
довища аграрної сфери виробництва, їх іден-
тифікація в частині набору та структури ін-
ститутів зайнятості доцільно вивчати через 
призму проблем розвитку ринку праці сіль-
ських територій. 
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Abstract. 
Lagodiienko V., Demchenko A. Public institutions: nature, state, influence on the functioning of the eco-

nomic environment of the agricultural sphere of production.  
Introduction. The development of the agricultural sector of the economy has a positive effect on increasing 

Ukraine's national GDP, as well as identifies some trends in the functioning of the economic environment of some regional 
socio-economic systems. Ensuring such development is due to the existing institutional environment, which has a positive 
impact on the sustainable development of the agricultural sector. The current state of the industry requires more active 
application of effective methods of stimulating economic development within the framework of existing institutional and 
neo-institutional theories. 

The purpose of this article is to study of theoretical and methodological foundations of social institutions, their 
essence, state, impact on the functioning of the economic environment of the agricultural sector. 

Results. The main functions of institutions in the modern economic system are specified. In terms of research meth-
odology, the classification of institutions into formal and informal, as well as institutions of the first, second and third order 
is presented. Norms of law are an instrument of formalization of social relations, so they cannot be attributed to informal 
institutions. Moreover, informal institutions are a set of traditions, habits, rules of conduct, etc., which are inherent in this 
social environment not from a formal (legal) but customary point of view. 

Conclusions. Studies have shown that institutions have certain rules of different types with their own characteris-
tics for use in formal and informal settings. It is established that promising areas of formation and development of the 
institutional environment of the agricultural sector, their identification in terms of recruitment and structure of employ-
ment institutions should be studied through the prism of the problems of labor market development in rural areas. 

Keywords: economic development, economic environment, agricultural sphere of production, institutions. 
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ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН 

 
 
 
 

Павлова О. М., Павлов К. В., Новосад О. В., Матійчук Л. П. Сутність енергетичної безпеки Укра-
їни в умовах трансформаційних змін.  

В статті розглядається сутнісне розуміння категорії «енергетична безпека» за умов зміни усіх параметрів 
національної економіки. Пояснюється відмінність енергетичної сфери від інших сфер та галузей національної еконо-
міки за матеріально-технологічними, мікроекономічними, постійними та масштабними, екондеструктивними 
проявами свого протікання. Зазначено, що розуміння зміни енергетичних уявлень на національному рівні видозмінює 
підходи до енергетичної сфери з дотаційної до економічно-прибуткової з високим рівнем конкурентоспроможності, 
достатнім рівнем гнучкості та адаптивності, знаходження шляхів вигідного розширення виробництва, транспор-
тування, переробки, постачання та споживання паливно-енергетичних ресурсів. Проаналізовано заходи, які засто-
совує Україна при реалізації Енергетичної стратегії на період до 2035 року: «безпека, енергоефективність, конкурен-
тоспроможність». Здійснено екскурс наукових підходів дослідників та вчених до поняття «енергетична безпека», де 
наразі немає одностайності щодо об’єкту, предмету та сфери дослідження. Узагальнено існуючі наукові напрацю-
вання та запропоновано розуміння сутності енергетичної безпеки як спроможності держави економічно та технічно 
обґрунтованим способом гарантувати втамування потреб суспільства в енергетичних ресурсах з метою подаль-
шого якісного та безпечного енергоспоживання за умови захисту національних інтересів енергетичного сектору, уне-
можливлюючи вплив внутрішніх та зовнішніх загроз. Запропоновано застосовувати системний та принциповий 
підходи до оцінки об’єктивності енергетичної безпеки. Визначено змістовне наповнення енергетичної безпеки шля-
хом аналізу його основних компонентів: економічних, політичних, екологічних та соціальних. Зроблено пропозиції 
щодо посилення заходів енергетичної безпеки за умов мінливості зовнішнього середовища. 

Ключові слова: безпека, енергетичний сектор, національна економіка, мікроекономічні підходи, інтернаці-
оналізація, промисловий розвиток, інфраструктура, паливно-енергетичні ресурси, загрози та виклики. 

 

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді. Стабільний та випереджуючий розви-
ток національних територіально-структур-
них комплексів є наслідковою реакцією на до-
тримання принципів та норм енергетичної 
безпеки. Постіндустріальний тип господар-
ського устрою, на сьогодні потребує усе бі-
льше та більше енергетичних ресурсів. Відт-
ворювальне життєзабезпечення усієї економі-
чної системи напряму залежить не лише від 
пропозиції енергетичних ресурсів, але й від 
умов доступу щодо їх застосування. 

Енергетична сфера є чітко разючою від 
інших сфер та галузей національної еконо-
міки, зокрема диференціюється такими інди-
каторами функціонування:  

- матеріально-технологічними, що обу-
мовлені фізичною складністю процесного під-
ходу до виробництва, розподілу, транспорту-
вання та споживання ресурсів; 

- мікроекономічними, що безпосередньо 
є пов’язаними з особливістю внутрішньогалу-
зевої приналежності (високий рівень капітало-
ємності об’єктів енергетичних ресурсів, трива-
лість спорудження об’єктів енергетики, екс-
плуатація енергетичних об’єктів) ; 

- постійним та масштабним процесом за-
стосування енергетичних ресурсів в усіх сфе-
рах економіки; 

- формування різного впливу (екоде-
структивного та благоприємного) на навколи-
шнє середовище [1]. 

Відносно українських реалій, слід відмі-
тити, що енергетична незалежність є відправ-
ною точкою функціонування усіх галузей та 
сфер, тим основним вектором на який наці-
лено зусилля національної політики та євро-
пейських партнерів з огляду на транзитну 
роль нашої країни. 

https://orcid.org/0000-0001-7156-643X
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Аналіз сучасних зарубіжних і вітчиз-
няних досліджень і публікацій. Проблемам 
енергетичної безпеки в контексті змін внутрі-
шньо-політичних обставин приділялося ба-
гато уваги науковцями та політиками. Особ-
ливої уваги заслуговують напрацювання в да-
ній царині Р. Гевком, О. Калініченко, О. Пав-
ловою, К. Павловим, О. Суходолею, О. Стрі-
шенець та ін. Проте, в недостатньому вимірі 
висвітлено питання саме сутнісного напов-
нення енергетичної безпеки, як категорії, ко-
тра видозмінюється за умов сучасних транс-
формаційних процесів. Власне, це і стало сти-
мулом для з’ясування в науковому сенсі акту-
альної та своєчасної наукової прогалини ав-
торами статті. 

Мета даної статті полягає у дослідженні 
підходів до сутнісного розуміння енергетич-
ної безпеки нашої держави в умовах трансфо-
рмаційних змін. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Енергетична сфера є чітко разючою 
від інших сфер та галузей національної еко-
номіки, зокрема диференціюється такими ін-
дикаторами функціонування:  

- матеріально-технологічними, що обу-
мовлені фізичною складністю процесного 
підходу до виробництва, розподілу, транспо-
ртування та споживання ресурсів; 

- мікроекономічними, що безпосеред-
ньо є пов’язаними з особливістю внутрішньо-
галузевої приналежності (високий рівень ка-
піталоємності об’єктів енергетичних ресур-
сів, тривалість спорудження об’єктів енерге-
тики, експлуатація енергетичних об’єктів); 

- постійним та масштабним процесом 
застосування енергетичних ресурсів в усіх 
сферах економіки; 

- формування різного впливу (екоде-
структивного та благоприємного) на навко-
лишнє середовище [1]. 

Відносно українських реалій слід зазна-
чити, що енергетична незалежність є відпра-
вною точкою функціонування усіх галузей та 
сфер, тим основним вектором, на який наці-
лено зусилля національної політики та євро-
пейських партнерів з огляду на транзитну 
роль нашої країни. 

Ще декілька років тому енергетична 
безпека як така вимірювалася незначним по-
казником свого розвитку, оскільки майже 80% 
енергетичних ресурсів надходило з Росії. Від-
повідно поняття безпековості було співзвуч-
ним з приналежністю до енергетичної страте-
гії іншої країни. 

Незначними донедавна були і внутрі-
шні запаси нафти та газу, які дозволяли пок-
ривати лише 20-25% потреб підприємств та 

населення. Стабільне та безперебійне поста-
чання енергоносіїв, газу, нафти та нафтопро-
дуктів є стратегічно необхідним завданням 
держави, яке визначає стан належного рівня 
життєзабезпеченості нації. 

Відсутність зазначеної обставини ро-
бить будь-яку економічну систему уразливою 
до енергетичних носіїв, джерелом яких мо-
жуть стати соціальні, економічні, техногенні, 
а іноді й політичні амбіції постачальників [5, 
6]. Тому попередження та уникнення загроз 
енергетичної безпеки є профілактикою до 
виникнення кризи задля дотримання стало-
сті економічного розвитку країни. Тому тео-
ретичний та практичний вимір енергетичної 
безпеки як сутнісно-системне поняття вартує 
для України отримання бажаної свободи у рі-
зних проявах та вірного політичного мане-
вру. 

Невід’ємним елементом досягнення за-
значених цілей є якісна та негайна реформа-
ція енергетичної системи України в напрямі 
схваленої Урядом в 2017 році Енергетичної 
Стратегії України тривалістю до 
2035 року [8]. 

Реформаційним проявам передують 
глобальні та соціальні видозміни, які вини-
кли під час неспроможності забезпечити на-
лежне виконання викликів та енергетичних 
потреб промислового розвитку країн [12, 13]. 

Досі застосовували старі підходи з домі-
нування старої моделі розвитку енергетичної 
стратегії, де було існування великих олігархі-
чних виробників, панування традиційних 
форм викопного палива, архаїчність та нее-
фективність мережевого сполучення, відсут-
ність конкуруючого середовища. 

Динамічність та інтернаціоналізація 
міжнародних форм співдружності диктують 
необхідність запровадження досвіду нової 
моделі енергетичного розвитку, яка базувати-
меться на прозорому конкурентному середо-
вищі, рівним доступом до застосування різно-
манітних видів енергії, шляхів та способів по-
стачання паливно-енергетичних ресурсів [9]. 

 Водночас, Україна не може бути осто-
ронь існуючих змін зовнішнього середовища 
та зобов’язана реагувати прийняттям певних 
економічних та технологічних рішень: 

- врахуванням політичного становища, 
транспортної функції при реалізації Енерге-
тичної стратегії; 

- тотальною перебудовою діючої струк-
тури енергетичного постачання, враховуючи 
маршрути та джерела постачання первинних 
енергетичних ресурсів, що як наслідок 
вплине на подальшу ротацію експортерів та 
транзитерів; 
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- пошук нових підходів щодо викорис-
тання низьковуглецевих джерел енергетич-
них ресурсів з високим ступенем перетво-
рення енергії ; 

- розширення енергоефективних техно-
логічних новацій, які б обмежили тиск на на-
ціональне виробництво, вивільняючи тим са-
мим структуру ВВП; 

- розширення меж децентралізаційних 
процесів в частині нарощування енергетич-
ного потенціалу на місцях; 

- імплементація правомочних норм та 
правил поведінки, а також стандартів регіо-
нальних енергетичних ринків до Європейсь-
ких усталених правових та напрацьованих 
практик; 

- підвищення рівня безпековості в час-
тині управління, експлуатації, ефективності 
віддачі енергетичних об’єктів; 

- запровадження інноваційних диджи-
талізаційних процесів з метою інтелектуалі-
зації енергетичних об’єктів та мереж (Smart 
energy); 

- врахування завдань в реалізації енер-
гетичних стратегій регіонів щодо зміни клі-
мату, які регламентуються Паризькою Уго-
дою [7]. 

 Зазначене вище призводить до розу-
міння зміни енергетичних уявлень на націо-
нальному рівні з дотаційного до нині сектору 
до економічно-прибуткового з високим рів-
нем конкурентоспроможності, достатнім рів-
нем гнучкості та адаптивності, знаходженням 
шляхів вигідного розширення сфери з виро-
бництва, транспортування, переробки, пос-
тачання та споживання паливно-енергетич-
них ресурсів. 

 Наразі енергетична Україна до 
2035 року націлена на підвищення рівня ене-
ргетичної безпеки, зокрема в наступних захо-
дах [8]: 

- створення дієвого конкурентного ме-
ханізму з метою функціонування регіональ-
них ринків природнього газу, електричної та 
теплової енергії, нафтових продуктів, тощо; 

- пропагування заходів щодо підви-
щення рівня національної свідомості усіх 
суб’єктів господарювання з метою підви-
щення енергоефективності країни; 

- формування рівня енергетичної само-
достатності шляхом збільшення ефективного 
ресурсного потенціалу та частки власного ви-
добутку паливно-енергетичних ресурсів; 

- інтегрування національного енергети-
чного ринку до європейської енергетичної 
системи; 

- створення високобезпечної системи 
транспортування енергетичних ресурсів; 

- застосування системного інновацій-
ного енергетичного менеджменту. 

З огляду на важливість окреслених на-
прямів енергетичної стратегії України, слід 
розглянути ступінь вивчення, змістовну хара-
ктеристику, сутнісне походження Енергетич-
ної безпеки в контексті Національної безпеки 
України. Національні економіки різних країн 
по-різному застосовують підходи до дефініції 
«енергетичної безпеки», зокрема що стосу-
ється виокремлення спектру діяльності, 
управлінської складової, з’ясування рівня без-
пеки при ймовірних ризиках та загрозах. 

На сьогодні не існує чіткості з приводу 
методологічної оцінки до конкретизації 
сфери діяльності, впливу та структури енер-
гетичної безпеки. 

В широкому розумінні, енергетична 
безпека є однією з найважливіших складових 
економічної безпеки України. Проте, в науко-
вій літературі немає чіткості щодо з’ясування 
та приналежності цього поняття в працях до-
слідників та науковців. Аналіз дослідження 
термінології «енергетична безпека» охоплює 
значну палітру поглядів щодо сутнісного на-
повнення. 

О. Калініченко під енергетичною безпе-
кою розуміє спроможність держави забезпе-
чити ефективне застосування власної пали-
вно-енергетичної бази, здійснити оптимальну 
диверсифікацію джерел та шляхів постачання 
енергоносіїв в економіку країни для забезпе-
чення життєдіяльності населення за умов над-
звичайного та воєнного стану та при проявах 
хаотичного ціноутворення та адаптації націо-
нальної економіки до нових реалій [4]. 

Низкою авторів, О. Суходоля, Ю. Хара-
зішвілі, Д. Бобро, зазначається, що енергети-
чна безпека - є спроможністю технічно-надій-
ним, економічно-ефективним, та екологічно-
прийнятним способом задовільнити потреби 
суспільства в енергетичних ресурсах, забезпе-
чувати стале функціонування національної 
економіки в нормальних та кризових умовах, 
захищати суверенітет держави у формуванні 
та здійсненні політики захисту національних 
інтересів [14]. 

Водночас, тлумачення енергетичної 
безпеки, яке відображено в Енергетичній 
стратегії Росії на період до 2030 року, концен-
трує увагу на можливих ризиках порушення 
злагодженого функціонування вітчизняного 
паливно-енергетичного комплексу. Зокрема 
в зазначеному документі вказано, що «енерге-
тична безпека– це стан захищеності країни, її 
громадян, суспільства, держави, економіки 
від загроз надійному паливо- та енергозабез-
печенню». 
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До вказаних загроз відносяться як зовні-
шні чинники (геополітичні, макроекономічні, 
кон’юнктурні), так і внутрішні (стан та тенде-
нції функціонування енергетичної системи, 
соціально-економічні показники, тощо) [2]. 

Згідно з даним підходом, можна навести 
тлумачення К. Вінцера, який, виходячи з само-
стійних переконань, розглядає енергетичну 
безпеку як «процес безперервності енергопо-
стачання відповідно до потреб». Водночас ав-
тор пропонує розглядати такі компоненти без-
пеки, як економічну, екологічну та соціальну 
в контексті ризиків, які слід обмежувати або 
уникати шляхом запропонованого ним алго-
ритму виміру: державного впливу, сфери дії 
загрози, швидкості впливу загрози, розміру 
впливу загрози, стійкості наслідків загрози, по-
ширення наслідків загрози, особливості впли-
ву загрози, «безсумнівністю загрози» [20, 22]. 

Дослідники А. Черп та Дж. Джуел обме-
жують значення сутнісного наповнення енер-
гетичної безпеки акцентом лише на уник-
ненні загроз безпеки «важливих енергетичних 
систем», куди включено енергетичні та техно-
логічні ресурси, виходячи з їх прямої принале-
жності до «потоку енергії» [16, 17]. 

Б. Совакул та М. Браун, аналізуючи 
тривалий час у своїх наукових публікаціях 
енергетичну безпеку, дійшли висновку про її 
зміну під дією наступних чинників: наявності 
енергії, її доступності, ефективності застосу-
вання, екологічності використання [21].  

Інститут економіки енергетики Японії 
актуалізує дослідження енергетичної безпеки 
в частині ресурсозабезпеченості, технічної 
надійності, економічної взаємовигоди та еко-
логічної прийнятності [15, 18]. 

Для країн, які є прихильниками демок-
ратичних засад, є характерним розуміння ене-
ргетичної безпеки в процесі регулювання 
життєзабезпеченості суспільства за умов ком-
бінації фізичних, трудових, економічних та 
технологічних ресурсів. Схожим є тлумачення 
енергетичної безпеки Міжнародним енерге-
тичним агентством (МЕА), згідно з яким це є 
«безперервна наявність енергоресурсів за доступ-
ними цінами». Основними параметрами енер-
гетичної безпеки, згідно з МЕА, є пропозиція 
фізичного капіталу, безперервність їх поста-
чання, економічна доступність [19].  

 Особлива увага регламентована у на-
прямах державної політики у сфері енергопо-
стачання України, яка була схвалена Указом 
Президента України від 27 грудня 2005 року 
№.1863, де зазначається, що «енергетична без-
пека передбачає досягнення стану надійного, 
стабільного, економічно-ефективного та еко-
логічно-безпечного забезпечення 

енергетичними ресурсами економіки та соці-
альної сфери держави» [3]. 

Лауреат Нобелівської премії академік 
П. Капіца відстоює думку, що «майбутнє 
людства залежить від того, як воно буде забез-
печувати себе енергією». 

Узагальнюючи існуючі наукові напра-
цювання щодо суті «енергетичної безпеки», 
слід дійти висновку, що це: спроможність 
держави економічно та технічно обґрунтова-
ним способом гарантувати втамування пот-
реб суспільства в енергетичних ресурсах з ме-
тою подальшого якісного та безпечного енер-
госпоживання за умови захисту національних 
інтересів енергетичного сектору, унеможлив-
люючи вплив внутрішніх та зовнішніх загроз. 
Також слід виділити технологічну складову в 
забезпеченні певного рівня енергетичної без-
пеки. Головню ціллю країни при дотриманні 
належного стану енергетичної безпеки є: 

- гарантований захист суспільства від 
дефіциту паливно-енергетичних ресурсів; 

- стимулююча цінова, податкова та та-
рифна політика державних органів влади в 
енергетичній сфері; 

- прозоре конкурентне середовище та 
розгалужена інфраструктура ринку видобу-
вання, транспортування та споживання енер-
гетичних ресурсів; 

- впорядкування та взаємоузгодження 
між структурами виробництва та спожи-
вання; 

- об’єктивне та ефективне управління 
стратегічними запасами енергетичних ресур-
сів; 

- подолання ієрархічності в структурі 
міжгалузевого розподілу енергетичних ресу-
рсів; 

-застосування інноваційних підходів і 
створення системи цілісних сировинних ком-
плексів газової та нафтової промисловості; 

- досконалість законних передумов та 
нормотворчих підстав державних та ринко-
вих важелів впливу на розвиток паливно-ене-
ргетичного комплексу; 

- відсутність жорсткого адміністру-
вання енергетичної системи країни; 

- дотримання норм та стандартів еколо-
гічної безпеки енергетичних підприємств; 

- зниження рівня енергоємності ВВП; 
- пожвавлення діяльності вітчизняних 

підприємств з виробництва устаткування, за-
собів та предметів праці для паливно-енерге-
тичної галузі. 

 Існує низка параметрів, які слід застосо-
вувати при оцінці стану та рівня енергетич-
ної безпеки. До них слід віднести: енергети-
чне забезпечення, енергетичну залежність, 
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економічну прийнятність та соціальну стабі-
льність. 

Задля усвідомлення енергетичної без-
пеки нами пропонується застосовувати декі-
лька підходів, першим з яких є принциповий, 
який синтезує набір принципів зазначеної ка-
тегорії. До таких принципів можна віднести: 

- принцип захищеності реалізується 
шляхом захисту консолідованих «енергетич-
них інтересів» суб’єктів економічної системи, 
а також здатність виявляти та обмежувати те-
хнологічні порушення нормального функці-
онування енергетичної системи; 

- принцип впевненості, що відображає 
наявність якісних параметрів щодо оцінки за-
стосування та подальшого резервування ене-
ргетичних ресурсів, а також досягнення ди-
намічного стану рівноваги між попитом та 
пропозицією для механізму ринкового функ-
ціонування;  

- принцип самостійності, який відобра-
жає економічну, екологічну та політичну не-
залежність від імпортної енергетичної 

сировини в зв’язку з достатнім рівнем пропо-
зиції енергетичних ресурсів; 

- принцип адаптивності, проявляється у 
гнучкості та швидкоплинної реакції суб’єктів 
енергетичного ринку застосовувати альтер-
нативні види енергії з подальшою адаптацією 
енергетичної системи до економічних та гео-
політичних обставин [10, 11]. 

За своїм змістом принцип самостійності 
може бути оцінений за технічними та експлуа-
таційними ознаками, водночас, принципи за-
хищеності, впевненості та адаптивності потре-
бують додаткового аналізу ефективного розпо-
ділу ресурсів, реакції суб’єктів і державного та 
ринкового уникнення ризиків та загроз. 

Відносно системного підходу, пропону-
ємо розуміти його вплив на енергетичну без-
пеку в поєднанні з важливими складовими 
енергетичної системи. Наочно можна розгля-
нути згадане поєднання в структурі модерні-
зації причинно-наслідкової залежності ево-
люції сутності «енергетична безпека», що ві-
дображено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Системний підхід шляхом модернізації причинно-наслідкової залежності еволюції  

сутності «енергетична безпека» [16, 17, 22]. 
Історичні переду-
мови виникнення 

Характеристики  
прояву 

Існуючі ризики та затрати Наслідки зміни 

1 етап.  
Становлення енер-
гетичної безпеки 
(1970-2000 роки) 

Нерозвиненість ри-
нку енергетики, на-
фтової кризи 1970 
року роздержав-

лення 

Енергетично застаріла ма-
теріально-технічна зноше-

ність мережі, втрати аварій-
ного надходження 

Лібералізований характер енергетичних 
систем, переплітання політичних, енерге-
тичних, воєнних інтересів в геополітич-

ному просторі 

2 етап. 
Розвиток та фор-
мування пріорите-
тності енергетич-
ної безпеки (2000-

2015 роки) 

Монополізація  
енергетичної сис-
теми, формування 
розгалуження ін-

фраструктури 

Нестабільність зовнішнього 
середовища, поява різнома-
нітних суб’єктів, технологі-
чні трансформації імпорт-
залежність, політична та 
монопольна залежність 

Формування системного підходу до уп-
равління енергетичною безпекою, поява 

лібералізованих систем, інституційна стій-
кість в протидії ризикам та загрозам стабі-

льного енергопостачання 

3 етап. 
Цілісність в забез-
печенні енергетич-
ної безпеки (2015-до 

нині) 

Контроль над систе-
мами енергопоста-
чання, відмова від 
імпорту, форму-

вання транзитного 
напряму 

Розвідки та втрати, 
пов’язані з диверсифіка-

цією енергетичних техно-
логій та новими розроб-

ками, нестабільність резер-
вних потужностей 

Прийняття Енергетичної стратегії до 
2035 року. Поява конкурентного енергети-

чного середовища, участь в проєктах та 
стратегіях міжнародної енергетичної спів-
дружності, саморегулювання виробництва 
та споживання енергетичних ресурсів, де-
централізація енергосистем, інноваційні 
розробки розумні мережі (Smart grіI ds) 

 

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Змістовне наповнення енергети-
чної безпеки можливе за умови ретельного 
аналізу його основних компонент: економіч-
ної, політичної, екологічної та соціальної. 

Економічна компонента пов’язана з наяв-
ністю забезпечення паливо-енергетичними 
ресурсами сфер та галузей країни. Основ-
ними індикаторами виступають енергоефек-
тивність, надійність виробництва та поста-
чання енергетичних ресурсів. 

Політична компонента пов’язана на-
пряму з отриманням статусу енергонезалеж-
ної держави та стабільним та безперебійним 

функціонуванням енергетичної системи. Ус-
пішним проявом цієї компоненти є частка ім-
порту енергетичних ресурсів, рівень дивер-
сифікації за видами паливо-енергетичних 
складових, наявність транзитних коридорів 
та безпековість енергопостачання іншим кра-
їнам. 

Екологічна компонента виражає ступінь 
екодеструкції на навколишнє середовище 
внаслідок виробництва, транспортування та 
споживання енергетичних ресурсів з подаль-
шим відшкодуванням збитків. 

Соціальна компонента виражає рівень со-
ціального стану населення країни, яка є 
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наслідковою від енергоспоживання в частині 
доступності до вартості енергоносіїв [4, 14]. 

Отже, слід констатувати, що енергети-
чна безпека є стратегічно-важливою части-
ною економічної безпеки країни. Аналіз 

сутнісного та методологічного наповнення 
дає змогу підвищити розуміння щодо струк-
тури, принципів та підходів регулювання мо-
жливих викликів та загроз.
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Abstract. 
Pavlova O., Pavlov K., Novosad O., Matiichuk L. The essence of Ukraine's energy security in the condi-

tions of transformation changes.  
The article considers the essential understanding of the category of "energy security" in terms of changes in all 

parameters of the national economy. The difference between the energy sphere and other spheres and branches of the national 
economy in terms of material and technological, microeconomic, permanent, and large-scale, eco-destructive manifestations 
of its course is explained. It is noted that understanding the change of energy perceptions at the national level changes 
approaches to the energy sector from subsidy to economically profitable with a high level of competitiveness, sufficient 
flexibility, and adaptability, finding ways to profitably expand production, transportation, processing, supply and con-
sumption of fuel. The measures applied by Ukraine in the implementation of the Energy Strategy for the period up to 2035 
are analyzed: "security, energy efficiency, competitiveness". The scientific approaches of researchers and scientists to the 
concept of "energy security", where there is currently no unanimity on the object, subject, and scope of research. Existing 
scientific developments are summarized and understanding of the essence of energy security is proposed as the state's ability 
to be economically and technically sound to ensure the needs of society in energy resources to further quality and safe energy 
consumption while protecting national interests of the energy sector. It is proposed to apply systematic and principled 
approaches to assessing the objectivity of energy security. The content of energy security is determined by analyzing its 
main components: economic, political, environmental, and social. Proposals have been made to strengthen energy security 
measures under changing environmental conditions. 

Keywords: security, energy sector, national economy, microeconomic approaches, internationalization, industrial 
development, infrastructure, fuel and energy resources, threats, and challenges. 
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УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: СТРУКТУРА ТА 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
 

Романенко С. С. Управління спортивно-оздоровчою діяльністю: структура та державне регулю-
вання.  

Пандемія коронавірусної інфекції показала слабкі місця в системі медицини та незадовільний стан здоров’я 
населення, що призвело до серйозних наслідків із демографічною ситуацію не тільки в Україні, а й у всьому світі. 
Саме тому населення повинно слідкувати за власним здоров’ям, різними шляхами зміцнювати його. Всім відомо, 
що найпростіший шлях це заняття спортивно-оздоровчими видами діяльності. Відповідно державне регулювання 
та структури управління спортивно-оздоровчої діяльності в Україні є досить своєчасним та актуальним дослі-
дженням. Метою статті є дослідження державного регулювання та структури управління спортивно-оздоровчої 
діяльності в Україні відповідно до сучасних умов. 

Досліджено державне регулювання та структуру управління спортивно-оздоровчої діяльності в Україні. 
Наведено систему державного управління сфери розвитку фізичної культури та спорту в Україні. Розкрито, що 
система державного регулювання спортивно-оздоровчої діяльності поділяється на центральний, регіональний, мі-
сцевий та селищний рівні. Визначено, що державне регулювання у сфері спортивно-оздоровчої діяльності відбува-
ється шляхом формування державної політики в даній галузі, створення відповідних державних органів, фінансо-
вого, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, нормативно-правового та іншого забезпечення розви-
тку фізичної культури і спорту, а також визнання широкого самодіяльного статусу фізкультурно-спортивного 
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руху в Україні і комплексної взаємодії державних органів з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 
спрямованості. 

Наголошено, що Україна у формуванні інклюзивного суспільства здійснила значні кроки. Створення без-
бар’єрного середовища, формування інклюзивної освіти – все це соціалізує людей із інвалідністю. Визначено, за 
останні роки українські параолімпійські спортсмени завоювали значну кількість нагород та входять в п’ятірку 
найсильніших команд. Наголошено на необхідності формування параолімпійського і дефлімпійського спорту як 
стратегічної цілі розвитку держави  у сфері  розвитку фізичної культури та спорту в Україні.  

Ключові слова: державне регулювання, спортивно-оздоровча діяльність, структура управління, параолімпійсь-
кий спорт.  

 

Постановка проблеми. Пандемія коро-
навірусної інфекції показала слабкі місця в 
системі медицини та незадовільний стан здо-
ров’я населення, що призвело до серйозних 
наслідків із демографічною ситуацію не 
тільки в Україні, а й у всьому світі. Саме тому 
населення повинно слідкувати за власним 
здоров’ям, різними шляхами зміцнювати 
його. Всім відомо, що найпростіший шлях це 
заняття спортивно-оздоровчими видами дія-
льності. Відповідно студії з державного регу-
лювання та структури управління спорти-
вно-оздоровчої діяльності в Україні є досить 
своєчасним та актуальним дослідженням. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням з розвитку фізичної куль-
тури та спорту присвячено багато дисерта-
ційних робіт у галузі економіки, історії, педа-
гогіки, соціології, соціальних комунікацій, 
фізичного виховання та спорту, права, авто-
рами яких є: Г. Арделеан, Г. Бордюгова, Т. Бо-
ндар, Г. Безверхня, С. Вавренюк, Л. Вострок-
нутов, І. Гасюк, Д. Голод, Ю. Довгенько, М. 
Дудчук, Рамзі Жабер, Ю. Зайдовий, В. Куде-
лко, А. Кухтій, М. Кость, І. Міщенко, С. Нікі-
тенко, Д. Солопчук, О. Шамич, Ю. Рєпкіна, М. 
Тіхонова, М. Ткалич, О. Садовник, В. Лука-
щук, Л. Люта, О. Литвин, Лю Лу, Аль Шаар 
Амер Алі, Юсеф Юсеф Алі, П. Мартин, Ю. 
Мічуда, М. Олійник, Г. Путятіна, В. Ришков-
ський, Ван Сюемань, Н. Тарасюк, Н. Ярова, 
тощо. Комплексне дослідження у сфері дер-
жавного регулювання розвитку фізичної ку-
льтури та спорту розглядається науковцями: 
М. Калиною, К. Кудлатою, С. Ліщук, В. Муд-
рік, Ю. Наконечним, В. Погребним, І. Сітні-
ковою, Н. Сухановою, О. Мельниченко, І. Ше-
вчук тощо. Однак зовнішні фактори впливу 
змушують актуалізувати дослідження держа-
вного регулювання та структури управління 
спортивно-оздоровчої діяльності в Україні 
відповідно до сучасних умов. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження державного регулю-
вання та структури управління спортивно-
оздоровчої діяльності в Україні відповідно до 
сучасних умов. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Виконанню програм зі спортивно-
оздоровчої роботи з населенням 

приділяється увага у кожній країні. Збере-
ження здоров’я нації [1] є пріоритетним на-
прямом державної політики. Узгоджене фун-
кціонування спортивно-оздоровчих організа-
цій та забезпечувальних установ створює 
сприятливе середовище для здійснення стра-
тегічних завдань розвитку людини і підтри-
мки її якнайдовше у працездатному віці. Оп-
тимальне управління осередками окресленої 
спрямованості прагне до створення і забезпе-
чення умов, що відповідають сучасним вимо-
гам розвитку суспільства [2]. Отже, важливу 
роль у забезпеченні спортивно-оздоровчої ді-
яльності займає державне регулювання.  

Ліщук C.В. зазначає, що «система держа-
вного управління фізичною культурою і спо-
ртом включає в себе Міністерство молоді і 
спорту, його підрозділи на рівні областей, Де-
партамент фізичної культури і Департамент 
олімпійського спорту, Республіканський ко-
мітет по фізичній культурі і спорту, Управ-
ління у справах сім'ї, молоді і спорту обласної 
державної адміністрації, відділ у справах сім'ї, 
молоді і спорту районної, районної держав-
ної адміністрації (державні органи); постійні 
комісії, комітети, відділи органів місцевого 
самоврядування; Національний Олімпійсь-
кий Комітет, його підрозділи на обласному 
рівні, Національні спортивні федерації і Міс-
цеві спортивні федерації з видів спорту, ви-
знаних в Україні, фонди, велика кількість 
громадських організацій (недержавні органі-
зації) та ін., що у свою чергу загострює існу-
ючі проблеми розмежування повноважень 
органів державної влади і місцевого самовря-
дування» [3]. Отже, система державного регу-
лювання спортивно-оздоровчої діяльності 
має відповідну ієрархічну структуру.  

Окрім цього державне управління фізи-
чною культурою і спортом здійснюється: 

- на центральному рівні – органи управ-
ління з питань фізичної культури і спорту ; 

- на регіональному рівні – органи управ-
ління фізичною культурою і спортом; 

- на місцевому рівні – місцеві органи уп-
равління, Комітети з фізичної культури і спо-
рту районних адміністрацій і міських рад; 

- на рівні селищних утворень – громад-
ські комісії або відділи з фізичної культури і 
спорту [4]. Отже, система державного 
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регулювання спортивно-оздоровчої діяльно-
сті поділяється на центральний, регіональ-
ний, місцевий та селищний рівні. Органи 

державного управління сфери розвитку фі-
зичної культури та спорту в Україні наведено 
на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Державне управління сфери розвитку фізичної культури та спорту в Україні 
*Джерело: побудовано автором на підставі [5] 

 

Найвищими органами державного уп-
равління у сфері розвитку фізичної культури 
та спорту в Україні є Верховна Рада України, 
Кабінет Міністрів України, Міністерство мо-
лоді і спорту України, Департамент олімпій-
ського спорту та Департамент фізичної куль-
тури. 

У статті 3 Закону України «Про фізичну 
культуру і спорт» зазначено, що держава ре-
гулює відносини у спортивно-оздоровчій 
сфері шляхом формування державної полі-
тики в даній галузі, створення відповідних 
державних органів, фінансового, матеріа-
льно-технічного, кадрового, інформаційного, 
нормативно-правового та іншого забезпе-
чення розвитку фізичної культури і спорту, а 
також визнання широкого самодіяльного ста-
тусу фізкультурно-спортивного руху в Укра-
їні і комплексної взаємодії державних органів 
з громадськими організаціями фізкультурно-
спортивної спрямованості. Держава визнає і 
всебічно підтримує олімпійський рух в Укра-
їні, діяльність всеукраїнських фізкультурно-
спортивних товариств, національних спорти-
вних федерацій, інших громадських органі-
зацій фізкультурно-спортивної спрямовано-
сті [5]. Отже, державне регулювання у сфері 
спортивно-оздоровчої діяльності відбува-
ється шляхом формування державної полі-
тики, створення державних органів та відпо-
відного функціонального забезпечення її ро-
звитку.  

Цимбалюк І.О. наголошує, що «для 
того, аби реалізація вказаних норм законо-
давства була успішною, необхідно забезпе-
чити цілеспрямовану злагоджену роботу дер-
жавних інституцій, територіальних громад, 
приватних спортивних організацій, громад-
ських об’єднань та фахівців цієї сфери. Сьо-
годні в Україні найбільшого розвитку зазнав 
саме спорт вищих досягнень – напрям спорту, 
орієнтований на досягнення найвищих спор-
тивних результатів. До системи спорту ви-
щих досягнень в Україні відносять: центри 
олімпійської підготовки, основний склад 

національних збірних команд, спортивні 
клуби, школи вищої спортивної майстерно-
сті. Окрім цього, в Україні, як і в усьому світі, 
порушується тема інклюзивного суспільства, 
де громадяни з інвалідністю залучені до акти-
вного життя держави і перебувають на рівних 
правах з представниками інших груп насе-
лення. Спорт є одним із шляхів толерантно-
сті, рівності та взаємоповаги до осіб з інвалід-
ністю. Розвиток інклюзивного спорту є од-
нією зі складових частин реалізації концепції 
інклюзивного розвитку» [6], який визнаний 
європейською спільнотою одним із ключових 
напрямків соціально-економічного зрос-
тання та досягнення сталого розвитку [7]. 
Отже, для виконання законодавчих норм у 
сфері розвитку фізичної культури та спорту 
в Україні необхідна консолідація всіх 
суб’єктів: держави, суспільства та бізнесу. 
Крім того, важливим є закордонний досвід 
управління сфери розвитку фізичної куль-
тури та спорту в Україні. 

Варто зазначити, що Україна у форму-
ванні інклюзивного суспільства здійснила 
значні кроки. Створення безбар’єрного сере-
довища, формування інклюзивної освіти – 
все це соціалізує людей із інвалідністю. За 
останні роки наші паралімпійські спортс-
мени завоювали значну кількість нагород та 
входять в п’ятірку найсильніших  команд.  

Відповідно до статті 24 Закону України 
«Про фізичну культуру і спорт» суб’єктами 
параолімпійського і дефлімпійського руху в 
Україні є національні спортивні федерації ін-
валідів або їх спілки, що є членами Міжнаро-
дного параолімпійського комітету, Міжнаро-
дного спортивного комітету глухих, які діють 
відповідно до Конституції Міжнародного па-
раолімпійського комітету, Конституції Між-
народного комітету глухих [5]. 

Цимбалюк С.М. зазначає, що «залу-
чення інклюзивного суспільства до параолім-
пійського і дефлімпійського руху повинно 
бути одним із основних національних пріо-
ритетів розвитку суспільства нашої держави. 

Органи державного управління у сфері  розвитку фізичної культури та спорту в Україні 

Кабінет Міністрів України Верховна Рада України 

Міністерство молоді і спорту України 

 

 

Департамент олімпійського спорту Департамент фізичної культури 
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Досягнення цієї мети потребує удоскона-
лення організаційно-економічних засад роз-
витку спортивно-оздоровчої сфери, зокрема 
вітчизняної нормативно-правової бази, мате-
ріально-технічного та наукового забезпе-
чення. Також це неможливо без оптимізації 
системи управління фізичною культурою і 
спортом, постійної підтримки з боку дер-
жави, зокрема і шляхом виділення достат-
нього рівня фінансової допомоги» [8, с. 34]. 

Залучення інклюзивного суспільства до 
параолімпійського і дефлімпійського руху 
повинно бути одним із основних національ-
них пріоритетів розвитку суспільства нашої 
держави. Досягнення цієї мети потребує удо-
сконалення організаційно-економічних засад 
розвитку спортивно-оздоровчої сфери, зок-
рема вітчизняної нормативно-правової бази, 
матеріально-технічного та наукового забезпе-
чення. Також це неможливо без оптимізації 
системи управління фізичною культурою і 
спортом, постійної підтримки з боку дер-
жави, зокрема і шляхом виділення достат-
нього рівня фінансової допомоги [8, с. 34]. 
Отже, формування параолімпійського і де-
флімпійського спорту повинно стати для дер-
жави стратегічною цілю розвитку у сфері ро-
звитку фізичної культури та спорту в Україні. 

Мельниченко О.А. зазначає, що 
об’єктом регуляторного впливу держави є 
«суб’єкти, результати, процеси та/або 
явища». Зважаючи на специфіку досліджува-
ної проблематики, об’єктом державного регу-
лювання може бути [9, с. 56]: 

– розвиток фізичної культури та спорту 
як сфери діяльності; 

– розвиток окремих складових цієї 
сфери національної економіки (спорту ви-
щих досягнень, спорту для всіх; фізичного 
виховання); 

– розвиток окремих видів спорту (літніх, 
зимових, олімпійських, неолімпійських, для 

людей без вад здоров’я, для інвалідів (дефлі-
мпійських, паралімпійських) тощо); розвиток 
фізичного виховання в навчальних закладах 
(залежно від їх рівня, статусу тощо); фізична 
підготовка особового складу Збройних сил 
України (інших силових структур держави); 

– забезпечення (інституціональне, кад-
рове, матеріально-технічне, медичне, нау-
ково-методичне, нормативно-правове, фар-
макологічне, фінансове) розвитку окремих 
видів спорту (зокрема, допінг-контроль, нату-
ралізація, реабілітація спортсменів); 

– фінансування будівництва об’єктів 
спортивної інфраструктури; ефективне ви-
користання цих об’єктів; 

– успішне проведення мегаподій (олім-
пійських ігор, світових і європейських чемпі-
онатів, міжнародних змагань); 

– сприяння успішному виступу вітчиз-
няних спортсменів на змаганнях (передусім, 
міжнародних); 

– фізкультурно-оздоровча діяльність; 
забезпечення здорового способу життя насе-
лення; 

– реформування системи державного 
управління розвитком фізичної культури та 
спорту; взаємодія з національними та міжна-
родними спортивними організаціями (комі-
тетами, федераціями тощо); 

– розвиток суміжних до спорту галу-
зей/сфер національної економіки (виробни-
цтво спортивного спорядження та інвентарю, 
транспортного й готельного господарства) 
тощо. До основних напрямів державного ре-
гулювання спортивно-оздоровчої діяльності 
в Україні відносять: стратегічні цілі розвитку, 
забезпечення, фінансування та сприяння фі-
зичної культури та спорту як сфери діяльно-
сті. 

Етапи управління діяльністю спорти-
вно-оздоровчої сфери на рівні організації на-
ведено на рис. 2.

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Етапи управління діяльністю спортивно-оздоровчої сфери на рівні організації 
*Джерело: складено автором  

 

До основних етапів управління діяльні-
стю спортивно-оздоровчої сфери на рівні ор-
ганізації відносять: оцінка потенційних мож-
ливостей, вибору стратегії та визначення місії 
суб’єкта господарювання.   

Дослідження державного регулювання 

та структури управління спортивно-оздоров-
чої діяльності в Україні дозволило сформу-
вати сучасну систему управління та напрями 
її регулювання.  

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Досліджено державне 

Цільові етапи управління діяльністю спортивно-оздоровчої організації 

Оцінка потенційних можливостей суб’єкта діяльності 

Вибору маркетингової стратегії 

Оголошення місії організації 
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регулювання та структуру управління спор-
тивно-оздоровчої діяльності в Україні. Наве-
дено систему державного управління сфери 
розвитку фізичної культури та спорту в Ук-
раїні. Розкрито, що система державного регу-
лювання спортивно-оздоровчої діяльності 
поділяється на центральний, регіональний, 
місцевий та селищний рівні. Визначено, що 
державне регулювання у сфері спортивно-
оздоровчої діяльності відбувається шляхом 
формування державної політики в даній га-
лузі, створення відповідних державних орга-
нів, фінансового, матеріально-технічного, ка-
дрового, інформаційного, нормативно-пра-
вового та іншого забезпечення розвитку фізи-
чної культури і спорту, а також визнання ши-
рокого самодіяльного статусу фізкультурно-

спортивного руху в Україні і комплексної вза-
ємодії державних органів з громадськими ор-
ганізаціями фізкультурно-спортивної спря-
мованості. 

Наголошено, що Україна у формуванні 
інклюзивного суспільства здійснила значні 
кроки. Створення безбар’єрного середовища, 
формування інклюзивної освіти – все це соці-
алізує людей з інвалідністю. Зазначено, що за 
останні роки українські паралімпійські 
спортсмени завоювали значну кількість наго-
род та входять в п’ятірку найсильніших ко-
манд. Наголошено на необхідності форму-
вання параолімпійського і дефлімпійського 
спорту як стратегічної цілі розвитку держави 
у сфері розвитку фізичної культури та спо-
рту в Україні. 
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Abstract.  
Romanenko S. Management of sports and health activities: structure and government regulation.  
The coronavirus pandemic has shown weaknesses in the medical system and poor health, which has severe conse-

quences in Ukraine and worldwide. It is the responsibility of the people to ensure that their efforts strengthen them. Every-
one knows that the easiest way is to do sports and health activities. State regulation and management structure of sports 
and health activities in Ukraine is a very temporary and relevant study. However, external factors of influence force to 
actualize researches of the state regulation and structure of management of sports and improving activity in Ukraine ac-
cording to modern conditions. The purpose of article is to study the state regulation and management structure of sports 
and health activities in Ukraine under current conditions. Results. The state regulation and structure of sports management 
and health-improving training in Ukraine are investigated. The state management system for developing physical activities 
and sports in Ukraine is given. It is revealed that the state regulation system of sports and health activities is divided into 
central, regional, local, and urban levels. It is determined that state regulation in the field of sports and health activities is 
through the formation of state policy in this area, the creation of relevant government agencies, financial, logistical, person-
nel, information, regulatory and other support for physical activities and sports, as well as recognition of wide amateur 
status of physical activities and sports movement in Ukraine and complex interaction of state bodies with public organiza-
tions of physical culture and sports orientation. Conclusions. It was emphasized that Ukraine had taken significant steps 
in forming an inclusive society. Creating a barrier-free environment and creating inclusive education to socialize all people 
with limited abilities. It is determined that in recent years, Ukrainian Paralympic athletes have won many awards and they 
are among the five most potent teams. The need to form Paralympic and Dephlympic sports as a strategic goal of the state 
development in the field of physical activities and sports in Ukraine was emphasized.  

Key words: state regulation, sports, and health-improving activity, management structure, Paralympic sports. 
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