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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ ВИМІР ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

Анотація 
Проведені в Україні економічні та аграрні реформи призвели до негативних наслідків у розвитку сільських 

територій, які мають безпосередню дію на стан і функціонування сільського населення України. До цих 

результатів можна віднести такі суттєві зміни, як: постійне зменшення кількості сільського населення, низький 

рівень їхнього життя, деградація і вимирання сіл, нерозвиненість соціальної інфраструктури, переважна 
сільськогосподарська спеціалізація економіки територій тощо. Проблеми сільських територій України є на 

сьогодні значними, набули національного масштабу і загрозливо критичного характеру. Вирішити вказані 

питання сільські громади не можуть, оскільки не володіють необхідними повноваженнями та інструментами для 
забезпечення подальшого розвитку сільських територій та потреб сільського населення.  

Методологія дослідження базується на діалектичному та системному підходах до наукового пізнання і 

загальнотеоретичного осмислення стану та функціонування сільських територій України. Методологічною 
основою дослідження слугують наукові розробки вітчизняних вчених з питань теоретико-методологічного 

забезпечення оцінки та обґрунтування розвитку сільських територій.  

Дослідження присвячене розкриттю основних складових сучасного стану функціонування соціальної та 
економічної сфер сільських територій України. Встановлено основні причино-наслідкові зв'язки між результатами 

державної політики та негативними проявами у життєдіяльності сільського населення.  
Подальші дослідження в аналізованій сфері доцільно зосередити на більш чіткому обґрунтуванні проблем та 

напрямів їх вирішення за допомогою реалізації концепції та стратегії розвитку сільських територій, 

запровадженню ефективного організаційно-економічного механізму їх становлення. 
Ключові слова: сільські території, сільське населення, оцінка, соціально-економічний розвиток, стратегія, 

концепція. 
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Вступ. 
Проведені в Україні економічні та аграрні реформи призвели до негативних наслідків у 

розвитку сільських територій, які мають безпосередню дію на стан і функціонування сільського 
населення України. Поглиблення кризового становища в економічній та соціальній сферах 
сільських територій відбулося також і внаслідок загальносвітових тенденцій. До цих результатів 
можна віднести такі суттєві зміни, як: постійне зменшення кількості сільського населення, низький 
рівень їхнього життя, деградація і вимирання сіл, нерозвиненість соціальної інфраструктури, 
переважна сільськогосподарська спеціалізація економіки сільських територій тощо. 

Проблеми сільських територій України є на сьогодні значними, набули національного 
масштабу і загрозливо критичного характеру. Це відбувається в умовах, коли на сільських 
територіях проживає третина населення країни, вони формують продовольчу безпеку держави, 
відповідають за екологічну складову розвитку переважної частини території країни. Вирішити 
вказані питання сільські громади не можуть, оскільки не володіють необхідними повноваженнями та 
інструментами для забезпечення подальшого розвитку сільських територій та потреб сільського 
населення.  

Тому основною передумовою соціально-економічного розвитку сільських територій є 
об’єднання зусиль державних, регіональних, місцевих органів влади та населення конкретних 
сільських територій для розробки стратегій розвитку сільських територій різних рівнів, виходячи з 
результатів обґрунтованої оцінки реального стану, прогнозування майбутніх перспектив і позицій 
взаємовигідного партнерства різних інституцій на національному, регіональному та місцевому 
рівнях. 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження проблем теорії і практики функціонування та розвитку 

сільських територій України зробили такі вчені, як: О.М. Бородіна, О.М. Булавка, Ю.Е. Губені [2], 
М.Ф. Кропивко, А.В. Лісовий [7], М.Й. Малік [8], О.М. Могильний [9], О.І. Павлов [10], І.В. Прокопа, 
В.А. Пулім [8], П.Т. Саблук, В.М. Чопенко [16], В.В. Юрчишин [17] та інші.  

Результати їх наукового пошуку відіграють значну роль у вирішенні соціально-економічних 
питань становлення сільських територій. В той же час, нестабільний стан функціонування сільських 
територій та існуючі негативні наслідки проведених реформ, які вплинули на рівень життя 
сільського населення, обумовлюють необхідність застосування комплексного підходу і проведення 
додаткових наукових досліджень в цій сфері, що ще раз підтверджує актуальність обраної 
тематики.  

 
Мета. 
Метою статті є оцінити реальний стан соціально-економічних передумов становлення 

сільських територій та обґрунтувати стратегічні напрями їх розвитку в умовах застосування 
новітньої економічної державної політики щодо подолання кризових явищ. 

 
Методологія дослідження. 
Методологія дослідження базується на діалектичному та системному підходах до наукового 

пізнання і загальнотеоретичного осмислення стану та функціонування сільських територій України. 
Для досягнення поставленої мети використано також наступні методи: монографічний, абстрактно-
логічний, індукції і дедукції, емпіричний, статистичних спостережень, порівняння, середніх величин, 
рядів динаміки. Методологічною основою дослідження слугують наукові розробки вітчизняних 
вчених з питань теоретико-методологічного забезпечення оцінки та обґрунтування розвитку 
сільських територій. 
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Результати. 
Внаслідок соціально-економічних трансформацій, які відбулися в усіх секторах національної 

економіки України, зокрема в агропромисловому комплексі, протягом минулих років, економічна 
ефективність виробництва поступово зростала, значно підвищився його експортний потенціал. 
Незважаючи на це, соціально-економічна сфера сільських територій знаходиться нині на стадії 
занепаду: постійно зменшується чисельність сільського населення, смертність значно перевищує 
народжуваність, низькою є тривалість життя, спостерігається старіння населення й погіршення його 
статево-вікової структури; незадовільним залишається фінансово-економічне забезпечення життя 
сільського населення; поглиблюється деградація поселенської мережі; загострюються проблеми 
охорони довкілля тощо [16]. 

На сьогодні різниця між рівнем життя у місті і в селі України разюча і проглядається як у 
площині економіки (доходи сільського населення нижчі, ніж у міського населення, а рівень 
безробіття – у кілька разів вищий), так і в площині соціальних (практично повністю зруйнована 
інфраструктура села) та екологічних аспектів (сільські території виступають полігонами захоронення 
шкідливих відходів, забруднюються необґрунтованим використанням хімічних засобів у процесі 
здійснення сільськогосподарського виробництва тощо), що в результаті спричиняє низку соціально-
економічних та демографічних проблем і негативних явищ – міграційний відплив населення із села 
в пошуках заробітків і кращого життя, у тому числі й за кордон, вимирання сіл [15]. Із 2,5 млн 
українських мігрантів, які виїхали за кордон протягом 2014-2016 років, жителі сільської місцевості 
становлять 40% [5].  

Впродовж тривалого часу в Україні зменшується людність сіл, скорочується сільська 
поселенська мережа. Зміни, які відбулися тут протягом 1990-2016 рр., вражають [16]. Так, на 
початок 2017 року в Україні офіційно нараховувалося 28377 сільських населених пунктів, що на 427 
сільських населених пунктів менше порівняно з початком 1990 року. За останні п’ять років кількість 
сільських населених пунктів зменшилася на 94 од., що можна охарактеризувати як поглиблення 
кризових явищ. 

У 2016 році порівняно з 2012-м середня чисельність жителів на один сільський населений 
пункт зменшилася з 498 до 462 осіб (на 7,2%), за цей період втрачено 64 села, тобто щороку з 
карти України зникало в середньому 16 сіл (табл. 1). 

Таблиця 1 
Адміністративно-територіальний устрій України* 

(на 1 січня) 

Рік Райони 

Сільські населені пункти Сільське населення 
Чисельність жителів на один 

населений пункт 

од. 
+/- до 

попереднього року 
тис. 
осіб 

% до 
попереднього року 

осіб 
% до 

попереднього року 

2013 490 28441 х 14174,4 х 498 х 

2014 490 28397 -44 14089,6 99,4 496 99,6 

2015 490 28388 -9 13256,2 94,1 467 94,2 

2016 490 28385 -3 13175,6 99,4 464 99,4 

2017 490 28377 -8 13102,2 99,4 462 99,6 

*Джерело: [4] 

 
Загрозливий характер соціально-демографічної ситуації сільських територій України 

демонструють такі показники. На початок 2017 року чисельність наявного населення України 
становила 42584,5 тис. осіб, із них у сільській місцевості – 13102,2 тис. осіб, або 30,8% від загальної 
чисельності. За 2016 рік чисельність сільського населення зменшилася на 73,4 тис. осіб, а протягом 
2012-2016 рр. – на 1072,2 тис. осіб, або на 8,2% (табл. 2). 

Скорочення сільської поселенської мережі відбувається через зменшення чисельності 
жителів села внаслідок природного скорочення населення. 

У 2016 році в сільській місцевості народилося 138,3 тис. осіб (10,8 осіб на 1000 осіб наявного 
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населення), а померло 229,0 тис. осіб (17,6 осіб на 1000 осіб наявного населення) (табл. 3). Рівень 
природного скорочення населення в сільській місцевості за 2016 рік (6,8) більш як удвічі перевищує 
рівень природного скорочення населення у міських поселеннях (3,2) [3]. 

Таблиця 2 
Чисельність наявного населення України, тис. осіб* 

Рік 

На початок року 
Питома вага сільського 
населення у загальній 

чисельності 

усе 

населення 

% до 
попереднього 

року 

міське 
% до 

попереднього 

року 

сільськ

е 

% до 
попереднього 

року 

% +/- в.п. 

2013 45553,0 х 31378,6 х 14174,4 98,2 31,1 х 

2014 45426,2 99,7 31336,6 99,9 14089,6 99,4 31,0 -0,1 

2015 42929,3 94,5 29673,1 94,7 13256,2 94,1 30,9 -0,1 

2016 42760,5 99,6 29585,0 99,7 13175,6 99,4 30,8 -0,1 

2017 42584,5 99,6 29482,3 99,7 13102,2 99,4 30,8 0,0 

*Джерело: [4] 

 
Тому можна зробити висновок, що демографічна ситуація в Україні невблаганно рухається 

до європейського показника – 5% сільського населення (зараз 30,8%).  
Таблиця 3 

Народжуваність, смертність та природний приріст (скорочення) населення 
у сільській місцевості* 

Рік 

Осіб На 1 000 осіб наявного населення 

кількість 
живонаро-

джених 

кількість 

померлих 

природний 
приріст, 

скорочення (–) 

кількість 
живонаро-

джених 

кількість 

померлих 

природний 
приріст, 

скорочення (–) 

2012 179 106 251 352 –72 246 12,6 17,7 –5,1 

2013 173 373 249 815 –76 442 12,3 17,7 –5,4 

2014 161 692 240 557 –78 865 12,2 18,1 –5,9 

2015 145 699 236 047 –90 348 11,3 18,0 –6,7 

2016 138 349 228 997 –90 648 10,8 17,6 –6,8 

*Джерело: [4] 

 
Отже, критичний стан демографічної ситуації на селі, знелюднення сільських територій 

України, деградація сільської поселенської мережі набувають ознак проблеми національного 
масштабу та вимагають запровадження комплексу дієвих економічних та адміністративно-правових 
заходів. 

Поглиблює негативні тенденції соціального характеру й економічна складова 
життєдіяльності сільського населення, зокрема, що стосується економічної активності і зайнятості. 
Здійснений аналіз засвідчив про наявні проблеми у сільських територіях, порівняно із міськими 
поселеннями. Так, протягом 2012-2016 років чисельність економічно активного населення у віці 15-
70 років, яке проживає у сільській місцевості, скоротилася з 6878,6 тис. осіб до 5648,7 тис. осіб, або 
складає 82,1%. З них працездатного віку залишилося 95,6% (або 5404,8 тис. осіб), що на 1 в.п. 
менше, ніж у міських поселеннях (табл. 4). 

Ключовим фактором в економічній активності населення є чисельність реально зайнятих 
осіб у секторах національної економіки. Слід зазначити, що із наявних 5648,7 тис. осіб зайнятими на 
сільських територіях є трохи більше 90% населення, або 5098,4 тис. осіб. Порівняно із 2012 роком 
їх чисельність скоротилася на 1272,3 тис. осіб, що складає 80,0 відсотків. У міських поселеннях 
ситуація із зайнятістю залишається подібною. Так, у містах на кінець 2016 року проживало 11178,5 
тис. осіб (або 79,9%), які є зайнятими. Це складає 90,8 відсотків від усіх економічно активних осіб. 

При цьому на сільських територіях за останні 5 років прослідковуються більш швидкі темпи 
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зростання чисельності безробітного населення. Станом на кінець 2016 року зафіксовано 550,3 тис. 
безробітних осіб, що порівняно із 2012 роком на 42,4 тис. осіб більше, або 8,3%. У міських 
поселеннях чисельність безробітних навпаки знизилася – з 1149,3 тис. осіб до 1127,3 тис. осіб, що 
склало 98,0%. 

Таблиця 4 
Економічна активність населення України за місцем проживання* 

Рік 

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

Усього 
у тому числі 

зайняті  безробітні 

м
іс

ьк
і п

ос
ел

ен
ня

 

%
 д

о 
по

пе
ре

д
нь
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о 

ро
ку

 

сі
л
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%
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о 
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пе
ре

д
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ог
о 

ро
ку

 

2012 15132,9 х 6878,6 х 13983,6 х 6370,7 х 1149,3 х 507,9 х 

2013 15072,6 99,6 6908,0 100,4 13998,2 100,1 6405,9 100,6 1074,4 93,5 502,1 98,9 

2014 14070,3 93,4 5850,6 84,7 12780,9 91,3 5292,4 82,6 1289,4 120,0 558,2 111,2 

2015 12430,4 88,3 5667,5 96,9 11309,0 88,5 5134,2 97,0 1121,4 87,0 533,3 95,5 

2016 12306,4 99,0 5648,7 99,7 11178,5 98,8 5098,4 99,3 1127,9 100,6 550,3 103,2 

*Джерело: [12] 

 
Таким чином, можна говорити про досягнення певних рівнів економічної активності 

сільського населення, а відповідно зайнятості і безробіття. Як свідчать дані таблиці 5, рівень 
економічної активності населення сільських територій за досліджуваний період скоротився із 67,7% 
до 60,9% (у міських поселеннях – з 63,3% до 62,8%). Тобто у міських поселеннях при дещо нижчому 
значенні показника скорочення майже не відбулося (0,5 в.п.), а в сільській місцевості навпаки 
зниження можна охарактеризувати як істотне – мінус 6,8 відсотків. 

Таблиця 5 
Рівні економічної активності, зайнятості і безробіття в Україні за місцем проживання* 
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2012 63,3 х 67,7 х 58,5 х 62,7 х 7,6 х 7,4 х 

2013 63,4 100,2 68,5 101,2 58,9 100,7 63,5 101,3 7,1 93,4 7,3 98,6 

2014 62,6 98,7 61,8 90,2 56,9 96,6 55,9 88,0 9,2 129,6 9,5 130,1 

2015 63,1 100,8 60,8 98,4 57,4 100,9 55,1 98,6 9,0 97,8 9,4 98,9 

2016 62,8 99,5 60,9 100,2 57,0 99,3 54,9 99,6 9,2 102,2 9,7 103,2 

*Джерело: [12] 

 
Щодо рівня зайнятості, то тенденції для сільського населення залишилися беззмінними. Так, 

за період 2012-2016 роки значення показника знизилося із 62,7% до 54,9% (у міських поселеннях – з 
63,3% до 62,8%). Однак для населення працездатного віку цей показник дещо вищий і становить 
61,6% (у міських поселеннях – 65,6%). Ця залежність впливає на підвищення рівня безробіття, яке 
для сільського населення за досліджуваний період (2012-2016 рр.) зросло з 7,4% до 9,7% (або на 
2,1 в.п.). У міських поселеннях підвищення відбулося лише на 1,6 в.п. 

Визначені тенденції значною мірою впливають на такий соціально-економічний аспект 
життєдіяльності сільського населення як дохідність, що можна вважати джерелом високого рівня 
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життя людей, забезпечення платоспроможного споживчого попиту тощо. 
Згідно статистичних спостережень середньомісячні доходи одного домогосподарства на 

сільських територіях у 2016 році становили понад 6,1 тис. грн, в т.ч. 4,9 тис. грн – грошові доходи, 
або 80,3 відсотків. За останні п’ять років доходи сільських домогосподарств зросли на 2,4 тис. грн 
(грошові – 1,6 тис. грн), або 164,8% (148,5%). У домогосподарствах із міських поселень у 2016 році 
доходи склали 6,0 тис. грн, при цьому грошові доходи дорівнюють 5,6 тис. грн (93,3%). Тобто 
насправді реальні доходи сільського населення є на 12,5 відсотків нижчими, ніж міського 
населення, оскільки в доходах у негрошовій формі найбільшу частку становить вартість спожитої 
продукції, отриманої з особистого підсобного господарства – 11,8% (у міських поселеннях – лише 
1,7%) [11]. 

Якщо розглядати структуру доходів сільських домогосподарств, то найбільшу частку 
займають: оплата праці – 32,5%, пенсії – 20,4%, вартість спожитої продукції, отриманої з особистого 
підсобного господарства та від самозаготівель – 11,8%, доходи від підприємницької діяльності та 
самозайнятості – 8,3%, пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, 
електроенергії та палива – 6,2% тощо. Якщо порівнювати їх значення із 2012 роком, то вони 
змінилися на стільки в.п., відповідно: -6; -5,4; 1,9; -0,9 та 5,8. На практиці це означає, що за 
досліджуваний період значно скорочується населення, яке офіційно працює як наймані працівники, 
чисельність сільського населення поступово скорочується, зокрема старшого і похилого віку; все 
менше населення займається особистою трудовою діяльністю на землі, а також виникає залежність 
від наданих пільг та субсидій від держави. 

Часткову відповідь на порушені нами проблеми дає показник неформальної зайнятості 
сільського населення в кількості більш ніж 2 млн осіб. Більшість з них це особи, яких держава 
масово віднесла до категорії самозайнятих лише за ознаками прикріплення до селянського двору 
та наявністю земельної ділянки. При цьому, не створені належні умови розвитку сімейних ферм, 
інших позааграрних видів діяльності малого і середнього підприємництва та продуктивної 
зайнятості вивільнених працівників з реформованих підприємств [9]. 

Не менше значення для створення необхідних умов для життєдіяльності людини в сільській 
місцевості має соціальна інфраструктура. Нинішній її стан зумовлює скорочення розширеного 
відтворення як трудового та ресурсного потенціалу сільських територій, так і їх (цих територій) 
спустіння [13]. В Україні протягом усіх років незалежності соціальна сфера недофінансовується, а 
тим паче на сільських територіях, що й зумовлює її незадовільний стан. Серед основних причин 
цього потрібно назвати такі:  

 недотримання державних гарантій щодо достатнього фінансування з бюджету закладів 
соціальної сфери, необхідного для забезпечення їхнього нормативного функціонування;  

 жорсткий контроль казначейства за використанням як бюджетних, так і позабюджетних 
ресурсів, що не сприяє здійсненню ефективної фінансово-господарської діяльності;  

 відсутність залежності між обсягом виділених бюджетних ресурсів та якістю послуг, які 
надають об'єкти соціальної сфери тощо [1]. 

Таким чином, переважання несприятливих тенденцій в економічному й соціальному 
розвитку сільських територій загрожує виникненням незворотних деструктивних змін та кризових 
явищ у цих підсистемах, що потребує застосування дієвого організаційно-економічного механізму 
регулювання з метою ліквідації небажаних закономірностей. Водночас, діяльність суб’єктів 
управління на різних рівнях повинна забезпечувати збереження сприятливих тенденцій розвитку, 
що виявляються, посилення їх інтенсивності та часової тривалості. Для досягнення поставленої 
мети, на наш погляд, слід вирішити цілу низку завдань, які за наявних проблем потребують 
оптимального поєднання ринкового механізму та дієвого механізму державного регулювання. 

У зв’язку із цим, для прикладу, в 1990-х роках країни Європейського Союзу почали 
реалізувати філософію сталого розвитку сільських територій та багатофункціональності сільського 
господарства. Лише у 2014-2020 роках на заходи сільського розвитку ЄС запланував виділити 
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95,6 млрд євро, що становить 23,4 бюджету Спільної аграрної політики спільноти. Україні для 
відновлення сільського розвитку треба коштів разів у двадцять менше [5]. 

Про усвідомлення масштабів бідності, соціального відчуження, безробіття, трудової 
еміграції, демографічної кризи та необхідності вирішення соціально-економічних проблем сільських 
територій, особливо в умовах реалізації Угоди про асоціацію України з Євросоюзом, свідчать 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 995-р «Про схвалення 
Концепції розвитку сільських територій» [6] та від 16 березня 2016 р. №161 «Про схвалення 
Стратегії подолання бідності» [14]. Цими документами чи не вперше державними органами влади 
сільські території визнано окремими об’єктами регулювання їхнього функціонування і розвитку, а 
також зобов'язано усі заінтересовані центральні органи виконавчої влади щороку забезпечити 
розроблення та подання на затвердження планів заходів щодо реалізації стратегії подолання 
бідності населення, за межу якої потрапляє майже чверть усього населення України [9]. 

Загалом вони мали б передбачати відповідні напрями соціально-економічної політики 
держави щодо забезпечення подолання бідності, стимулювання зайнятості та забезпечення рівних 
можливостей щодо якісної охорони здоров’я, безпеки, особистого розвитку та дозвілля сільського 
населення; поліпшення добробуту мешканців сільських територій; зменшення міграції населення із 
сільської місцевості; формування якісної мережі соціальної інфраструктури сільських територій у 
всіх регіонах України; раціонального використання природних ресурсів, зокрема землі, води, повітря 
та енергії тощо. 

 
Висновки і перспективи. 
Таким чином, до основних напрямів подальшого розвитку сільських територій та 

регулювання функціонального стану їх економічної та соціальної сфер слід віднести заходи, що 
реалізовуватимуться на засадах концепції сталого розвитку, а саме: розмежування заходів 
підтримки аграрного сектору економіки і сільських територій; підтримка підприємництва 
(сільськогосподарського і несільськогосподарського) у сільській місцевості; формування ефективної 
та прозорої системи державної підтримки сільського господарства, яка б гарантувала рівні умови 
діяльності для всіх сільськогосподарських виробників незалежно від їхніх видів, типів, розмірів, 
форм власності та господарювання; мотивація розвитку підприємництва та аграрного ринку шляхом 
стимулювання підвищення купівельної спроможності населення через зростання заробітної плати і 
пенсій громадян; спрямування державної підтримки на підвищення рівня облаштування соціальної 
сфери життя сільського населення; врегулювання питань раціонального використання та охорони 
природних ресурсів сільських територій. Це сприятиме вирішенню значної кількості проблем 
функціонування сільських територій та створить ефективні передумови для їх розвитку. 
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SOCIAL AND ECONOMIC PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL 
AREAS OF UKRAINE: MODERN DIMENSION AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

 
Abstract 
The economic and agrarian reforms carried out in Ukraine have led to negative consequences in the development of 

rural areas that have a direct impact on the state and functioning of the rural population of Ukraine. These include such 

significant changes as: constant decrease in the number of rural population, the low level of their lives, degradation and the 
extinction of the villages, lack of development of social infrastructure, overwhelming agricultural specialization of the 

economy of territories and the like. The problems of the rural areas of Ukraine are significant on today, have acquired a 

national scale and the threatening critical character. Rural communities cannot resolve these issues, as they do not have the 
necessary powers and tools to ensure the further development of rural areas and the needs of the rural population. 

The methodology of the research is based on the dialectical and systematic approaches to scientific knowledge and 

general theoretical understanding of the status and functioning of the rural territories of Ukraine. The scientific developments 
of domestic scientists on theoretical and methodological provision of assessment and the substantiating of the development 
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of rural territories is the methodological basis of the research. 

The main components of the current state of functioning of the social and economic spheres of rural territories of 
Ukraine are revealed. The basic cause-effect relationships between the results of government policy and negative 

manifestations in the life of the rural population are established. 
Further research in analyzed sphere it is advisable to focus on a clearer justification of problems and directions of their 

solution through the implementation of the concept and strategy for the development of rural territories, introduction of an 

effective organizational and economic mechanism of their becoming. 
Keywords: rural territories, rural population, estimation, social and economic development, strategy, concept. 
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ECONOMIC EFFECTS OF NON-ECONOMIC ACTIONS: THE ROLE OF HISTORICAL 

HERITAGE PRESERVATION IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

Abstract 
The relevance of the article is associated with the lack of study of the impact on the economy of various activities that do 

not set the main goal of making a profit, but can be a powerful driver, a catalyst for economic activity itself, increase the value 
of assets and provide additional channels for profit. One of these activities is the preservation of historical heritage.  

The methods of logical generalization, combination, analysis and synthesis, grouping, system and comparative analysis, 

monographic method are used in the course of research. The methodological basis of the study was theoretical development 
of domestic and foreign scientists and own research. 

The article presents the impact on economic development of elements of spheres of social life, traditionally considered 

as non-economic, on the example of such impact from the processes of preservation of historical heritage. The article 
defines the main characteristics, vectors and characteristics of such influence. The text highlights presents and analyzes the 

main trends in the modern processes of transformation of the view of economic theory on the role of cultural sector and 

historical heritage in economic development. 
The perspective directions of further research of this topic is the study of methodological foundations and principles, 

technologies and tools of economic development of historical heritage, the impact of these processes on national, regional 
and global markets and related industries; minimizing the negative consequences of the commodification of historical 

heritage and commercialization of culture. 

Keywords: economic development, historical heritage, heritage preservation, modern economic theory, cultural 
economics, broad view of economic growth. 

 
Introduction. 
One of the more fundamental components of state policy is the preservation of a society’s 

heritage, especially its historic buildings and structures. These historic buildings represent a culture’s 
aesthetics, history and architectural achievements. Heritage preservation policy focuses on large and 
public structures as symbols of local, national, or even global heritage. Most policies identify these 
symbols first via their historical standing, often concentrating on older and endangered buildings. Policy 
thus emphasizes the maintenance and preservation of these venerated structures. The process of doing 
so has several interesting implications and challenges for market economies. The impact of historic 
preservation in markets defies simple characterizations in practice because the very essence of the 
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historic properties is, by its nature, interwoven with the broader community through both cultural channels 
and market forces. The result of historic preservation is a complex situation where unintended 
consequences come into play. Moreover, the indirect effects of historic preservation policies may be far 
more important than the direct ones. The actual preservation of some physical manifestation of heritage, 
in practice, is often a subsidiary goal to other aims like economic development or urban planning. The 
complex context of implementing historic preservation policies in real estate markets warrants careful 
untangling before sense can be made of the evidence uncovered to date. 

 
Analysis of recent research and publications. 
The works of famous foreign and domestic scientists are devoted to the problems of economy of 

historical heritage and its use in economics and other social activities. In particular, these issues are 
considered by such scientists as: J. Hausner, K. Jagodzińska, A. Karwińska, M. Kozak, A. Mignosa, A. 
Peacock, C. Petr, K.A. Polyvach, J. Purchla, I. Rizzo, D. Rypkema, J. Sanetra-Szelig and others. The 
results of their scientific research are of significant theoretical and practical importance. At the same time, 
the unstable state of the national economy and the constant transformation of the social and economic 
system of world necessitate additional research in this area, which once again confirms the relevance of 
the chosen topics. Despite the increased scientific interest in the study of the role of noneconomic factors 
of economic development including heritage it should be noted that there is no comprehensive approach 
to its solution, qualitative definition of categories and clarity in the definition of concepts. 

 
Purpose. 
The purpose of the article is to consider the impact of the processes of preservation of historical 

heritage on economic development in the context of the transformation of the views of modern economic 
theory on economic development and growing importance of non-economic factors. 

 
Methodology. 
The methods of logical generalization, combination, analysis and synthesis, grouping, system and 

comparative analysis, monographic method are used in the course of research. The methodological basis 
of the study was theoretical development of domestic and foreign scientists and own research. 

 
Results. 
The primary economic rationale for historic preservationist interventions in property markets is 

usually the claim that historic preservation is a public good. The historic character of a structure or 
neighborhood has properties that fit the classic definition of public goods. The historic quality is both 
nonexcludable and nonrival in consumption. Unlike typical private goods in the market, i t is difficult to 
exclude anyone in the community from benefiting from the historic quality provided by the structure, and 
the more that someone enjoys the historic quality does not diminish the amount of that good for someone 
else to enjoy. Standard economic theory holds that a common result of public goods in market economies 
is that the market will underproduce the public good of historic quality without some kind of policy 
intervention. Without the policy, it is argued, the historic preservation that would benefit the broader 
community is typically not undertaken by the property owners because they cannot recoup their expenses 
because the nonexcludability allows everyone else in the community to Tree-ride’ on their costly efforts to 
create and maintain the historic amenity. 

Portraying historic preservation as a public good deserves further unpacking, however, because 
historic preservation policies in practice are often not so straightforward. The benefits that the historic 
properties provide, for example, are often difficult to define clearly. Tangible and intangible aspects of the 
structure or neighborhood may be cited as benefiting the broader community, and presumably (many) 
others value having those aspects preserved. Thus, the role of historic preservation policies is to 
designate certain structures and ‘lock in’ their public goods aspects. This functions much like a living 



РОЗДІЛ 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

 

TOPIC 
ECONOMIC THEORY 

 

 

 

18 

museum where the historic structures are effectively archived and ‘frozen’ in perpetuity, for the benefit of 
the public and future generations. We expect free markets to underprovide this archival service because 
of the free-rider problem associated with public goods. 

There is no small irony to this market failure rationale, however, because preservation policies are 
generally interventions to ‘lock in’ property attributes after they were already produced by the free market. 
The market was, apparently, perfectly capable of creating the historic quality worthy of preserving in the 
first place. An alternative, and more constructive, way to view the situation is to consider built heritage as 
two separate public goods problems: creating and maintaining the heritage [9]. Historic preservation policy 
typically targets the second problem, that of maintaining or preserving the built environment. Private 
owners may let their historic property decay or may redevelop it in ways that squander its heritage value, 
even though the free-riding community at large would greatly benefit from preservation. Thus, even 
though the market may have initially produced the heritage that merits preservation, there is no guarantee 
that it will be maintained indefinitely. This guarantee is a second public good benefit associated with the 
preservation in light of the irreversibility of historic qualities of structures. Once the original landmark is lost 
to damage or redevelopment, the change is irreversible and authentic substitutes might not exist [7, p. 
345-352]. 

Private owners themselves can and do benefit from the historic quality of their property. But 
creating and maintaining that historic quality can simultaneously benefit others. In economics terms, these 
external benefits arising from the preservation of historic character of a building are known as 
‘externalities’ – another way to see how markets may fail to produce heritage efficiently. In principle, the 
external effects of historic properties can be both positive and negative, can vary dramatically with 
distance to the site, and may depend greatly on the neighborhood context of the structure. 

Advocates of preservation and redevelopment will tend to emphasize only the positive external 
effects of preservation, but this does little to inform us about what may be very real benefits associated 
with policy interventions. It is entirely possible that an historic structure’s negative externalities outweigh 
its positive ones. As is common with public goods, tastes vary considerably even within a community and 
some members have particularly strong values for historic preservation. This variation in tastes plays a 
major role in the practical implementation of historic preservation policies. The possibility that a small 
minority ‘captures’ the policymaking institution to achieve their special interests worries both sides of an 
often-contentious historic preservation debate. This complicates simple inferences about a community’s 
tastes for historic preservation based on its inventory of historic structures, because the decision to protect 
a building may not reflect the broader community interests. Moreover, historical quality as an aesthetic 
matter often resists consensus, with some architecture evoking strong and diametrically opposed 
reactions from residents; making preserving some controversial building both a positive externality to 
some and a negative one to others [5, p. 25-39]. 

To give an example of the many goals of historic preservation policies, consider this example from 
D. Rypkema [8] – an internationally acclaimed advocate for historic preservation. Following his book, his 
speech enumerated many rationales for historic preservation policies such as: sustainable development, 
reduced energy consumption, economic competitiveness, job creation, increasing property values, 
stabilizing property values and revitalizing downtowns and community development.  

Historic preservation policies can take many forms. Most of them operate in ways that fall into one 
of more of the following categories. The first two categories (individual vs. cluster) refer to the types of 
structures being targeted by the preservation policy. The next categories (certification, subsidy, regulation) 
refer to the policy instruments being used. Most policies fit some, if not all, of these different categories. 
Nationalization or government ownership and maintenance of historic structures is an obvious pol icy 
alternative in many cases. In France, for example, government authorities own most of the listed and 
protected buildings. The most direct market impacts of historic preservation policies are those explicitly 
concerned with preservation in the private sector [1, p. 238-246]. 

Efforts at historic preservation should manifest in the market in several ways. These multiple 
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impacts can be classified into three groups: own effects, neighbor effects, and market-level effects. The 
implications of historic preservation, in theory, depend greatly on the context and content of the policy. 
And, by and large, we should expect ‘mixed results’ in almost any case. Nonetheless simple economic 
models can guide our understanding of historic preservation efforts and their market effects [10]. 

The ‘own’ effects of historic preservation refer to the impacts of historic preservation on the 
preserved property itself. Preserving a property – either voluntarily or via more coercive policy – should 
have numerous effects on its market value and on the behavior of its owners. If subsidies accompany the 
preservation policy, we should see preserved properties’ prices rise. Conversely, if regulations accompany 
the preservation policy, we should see the preserved properties’ prices fall. This latter effect is known as a 
‘takings’, when government policy effectively taxes some portion of an individual’s property for a public 
purpose. Depending on the magnitude of the accompanying subsidy, if any, the net effect of preservation 
on prices is ambiguous [6, p. 208]. 

Own effects of historic preservation extend beyond direct impacts on sales prices. Owners 
constrained to preserve some aspect of their property may adjust by investing more heavily in other 
aspects of their property. The threat of takings can spur preemptive redevelopment to avoid this, thereby 
lowering the overall inventory of properties worth preserving. Anecdotal evidence of this behaviour for 
historic preservation regulations is available, although systematic evidence is still lacking.  

Arguably the greatest impacts of historic preservation accrue to the neighbors of the preserved 
structures. Real estate markets capture many of the external benefits (or costs) associated with proximity 
to preserved properties, as values of the neighboring properties increase (or decrease) along with 
preservation. Thus, even if mandated preservation lowers an individual property’s value, the nearby 
properties may enjoy appreciation that outweighs the individual’s loss. Historic preservation policies may 
thus be an excellent example of the common story of taxing a few individuals for the sake of the broader 
public [4, p. 286-297]. 

Another critical interpretation of this ‘lock in’ is that the long-run expected supply of housing or 
other buildings is reduced following historic preservation. Such an impact is especially important for 
cluster designations or for historic districts. These policies are designed to ‘lock in’ entire neighborhoods, 
freezing their level of development at the current level. To avoid the ensuing shortage, market prices 
adjust upwards and the now artificially scarcer real estate enjoys a premium due to a decline in supply 
rather than an increase in demand. This is the critical distinction. In the first story, preservation prevents 
redevelopments that adversely affect neighbors and thus boost demand for owning property in that 
neighborhood. In the second story, preservation prevents adjustments in supply of buildings thus 
artificially creates scarcity rents that drive up prices. Either or both could happen. The former version of 
the stabilization story involves increased social welfare, while the latter version involves decreased social 
welfare. Before interpreting an increase in prices as indicative of improved social welfare, the analyst must 
know whether a shift in supply or demand drives the change in price [3, p. 92-111]. In indirectly affecting 
neighboring property values and in altering the trajectory of community development, preservation policies 
are often thought to promote gentrification. The flip-side of that story is that historic preservation can 
enhance property values, promote investment by stabilizing an area, and catalyzing revitalization. This 
might price poorer residents out of that market and restrict residential and commercial development in a 
way that shows preference for certain groups.  

Historic preservation can have impacts that are felt across the entire real estate market. In many 
cases, historic preservation policies function like zoning rules that govern the types and quantities of 
development that can occur in particular areas. For historic districts, preservation will tend to hold the 
supply of built capital fixed at the status quo level. When demand rises and the preserved area cannot 
respond with increased supply, other neighborhoods in the market may substitute and see their prices and 
supply increase. In that regard, historic preservation shifts the location of new development away from the 
preserved areas and concentrates it in other areas. 

Another type of market-level effect of historic designation follows from preservation signaling a 
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sort of focal point. Historic properties and historic districts can attract buyers to the area due to its 
distinctive name and identity. The additional buyers drive up prices. This local increase in demand, 
however, comes at the expense of decreased demand in the other neighborhoods where the buyers 
would have otherwise shopped. The same can be said for commercial or retail activity in historic districts. 
Localized gains from historic preservation may be merely the result of displacing preexisting demand 
rather than generating any new value [2, p. 46]. 

 
Conclusion and prospects. 
In the absence of a controlled experiment, identifying price effects of historic preservation 

encounters several intrinsic challenges. At least five major challenges appear in the historic preservation 
research. Perhaps the singular largest shortcoming is the failure to account for buildings’ quality, in 
particular their historic quality. Distinguishing between impacts of existing historic quality and of the 
preservation policy demands this, however. As we expect higher-quality buildings to receive attention of 
preservationists and regulators, too easily can the premiums associated with high quality be attributed to 
designation. Policy endogeneity refers to the nonrandom assignment of preservation efforts. Preservation 
may be the result of property value or other market outcomes just as much as preservation may cause 
market outcomes. Preservation may follow the market. Various efforts to address this include repeat-sales 
or repeat-assessment. These approaches fall short, because preservation may still follow market trends, 
and offer a sophisticated approach that leverages the regulators’ behavior to isolate the causal effect of 
historic designation. Historic preservation and real estate markets are intrinsically spatial. Drawing 
inferences from statistical evidence relies on fairly strict assumptions about spatial dependence in the data 
that are unlikely to hold in practice for historic preservation analyses. We expect the effect of preservation 
efforts to vary across buildings, districts, real estate markets, years, etc. Most studies identify only 
average impacts. Many other authors touch on some part of heterogeneous effects, such as effects of 
landmarks versus districts, effects on new versus old buildings, and from district to district. Most of the 
positive price effects are what term as own-price effects, meaning that these are net increases in property 
values associated with preservation policies. For individual structures, however, the bulk of the theoretical 
and policy arguments in favor of historic designation rely on neighbor price effects, not own-price effects. 
The own effects for individual designations should not be positive, but the preservationist argument finds it 
comforting that they are. Rather than creating new value, the higher prices might just as well be the result 
of displaced demand or reduced supply, which reduces overall social welfare. Deducing why prices rise 
following preservation requires more attention. Moreover, higher prices bring a reduction in affordability, 
making this evidence for the preservationists’ cause appear elitist. The fascination with price effects as the 
primary indicator of market effects has likely crowded out some other market effects that may be even 
more important. These include impacts on the supply of historical quality, shifts in the market of 
unregulated historic quality, the use of historic districting to achieve other policy aims such as down-
zoning, how a certification mechanism might operate, and how historic authenticity is produced and 
valued in the market. The vigorous interest in historic preservation has continued to be matched by 
research into its market impacts. The promising state of affairs is that the scholarly discussion has, for the 
most part, evolved in more sophisticated and positivist directions. New and economically interesting 
questions about historic preservation are being asked. Historic preservation is here to stay, and so is 
research into its market impacts. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТОРІВ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ЗІ ЗНАЧНОЮ РИНКОВОЮ ВЛАДОЮ  
 

Анотація 

Впровадження регуляторних механізмів в процесі тарифоутворення в сфері телекомунікацій неможливо без 
формування методології оцінки ступеня монополізації не тільки по конкретному виду телекомунікаційних послуг, 

але й по групам видів послуг. 
У статті представлено розробку методики визначення операторів із значною ринковою владою як складової 

системи тарифного регулювання сфери телекомунікацій України. Розглянуто головні концептуальні принципи, 

на яких ґрунтуються методи аналізу ринку та оцінки конкуренції. Визначено, що ринок телекомунікаційних послуг 
суттєво відрізняється від традиційних товарних ринків, тому, на відміну від товарних ринків, у сфері 

телекомунікацій єдиним прийнятним підходом є комплексний аналіз. Зроблено висновок, що для всебічного та 

об’єктивного аналізу ринку телекомунікацій необхідно розробити метод комплексного визначення концентрації 
ринку та операторів із значною ринковою владою. Розглянуто економіко-математичне обґрунтування 

запропонованого методу. На основі розглянутого матеріалу розроблено алгоритм комплексного аналізу ринку 

телекомунікації, який складається з одинадцяти кроків. При цьому оператор, у якого найбільша інтегральна 
ринкова частка, має найбільшу ринкову владу. Також для ілюстрації використання запропонованого методу була 

розглянута спрощена задача. 
Завдяки розробленій методиці ринок телекомунікацій зможе стати більш прозорим, рівноправним та 

конкурентоспроможним, ефективніше функціонувати, забезпечувати справедливу економічну конкуренцію, 

захищати інтереси операторів. У подальшому рекомендується доповнювати дану методику відповідно до змін на 
ринку телекомунікацій та у законодавстві. 

Ключові слова: ринкова влада, домінант, ринкова частка, оператор телекомунікацій, ковариаційна матриця. 

 
Вступ. 
Необхідність державного втручання в умовах ринкової економіки виникає на ринках, де 

через об’єктивні причини неможлива конкуренція. Економічне регулювання, зазвичай, полягає у 
встановленні урядом обмежень щодо цін (тарифів), кількості наданих послуг, входження на ринок і 
виходу з нього. Запровадження економічного регулювання ставить за мету встановлення 
справедливих тарифів, підвищення ефективності діяльності в сфері телекомунікацій та захист 
інтересів споживачів товарів і послуг. Однак, на даний час відсутня ефективна методологічна та 
правова база для регулювання діяльності в сфері телекомунікацій в частині обмеження істотної 
ринкової влади домінуючих операторів на різних ринках телекомунікаційних послуг.  

У прийнятих Європейською Комісією рекомендаціях 2005/698/ЕС відповідно до частини 4 
статті 16 рамкової Директиви [1], якщо національний регуляторний орган встановлює, що 
відповідний ринок не є дійсно конкурентноздатним, він повинен визначити оператора із значною 
ринковою владою та накласти відповідні спеціальні регуляторні зобов’язання на таких операторів 
для підтримки розвитку конкуренції.  

Впровадження регуляторних механізмів в процесі тарифоутворення в сфері телекомунікацій 
неможливо без формування методології оцінки ступеня монополізації [2] не тільки по конкретному 
виду телекомунікаційних послуг, але й по групам видів послуг, тобто без розробки методології 
комплексного оцінювання монопольного становища операторів на кількох ринках одночасно. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У сучасній науковій літературі багато науковців розглядали питання регулювання галузевих 

ринків. Поряд з такими класиками, як: Дж. Робінсон, Е. Чемберлін та Дж. Кейнс, найбільш відомим є 
Л. Кобраль  [3], який вперше узагальнив теорію галузевих ринків, ринкової влади та визначив 
головні теоретико-методологічні засади управління державними ринками та конкуренцією. 
Особливо важливі кроки з практичного удосконалення та розвитку конкуренції було зроблено 
країнами Європейського Союзу [4]. У вітчизняній літературі наукові доробки з питань державного 
регулювання здебільшого охоплюють сфери інвестицій, фінансів та освіти, практично відсутні будь-
які серйозні дослідження державного регулювання ринків телекомунікаційних послуг, наприклад, у 
[5] розглянуто лише загальні принципи регулювання сфери телекомунікацій. 

При створенні Системи тарифного регулювання в сфері телекомунікацій питання розробки 
комплексних науково-обґрунтованих методів визначення операторів телекомунікацій посідають 
важливе місце, оскільки впровадження регулювання тарифоутворення спрямовується, перш за все, 
на діяльність операторів із значними ринковими перевагами. Від вірного визначення меж ринків 
телекомунікаційних послуг та домінуючих операторів процес розвитку конкуренції через вплив на 
монополістів значно ускладниться, що заважатиме інтеграції в європейську телекомунікаційну 
спільноту.  

 
Мета. 
Метою статті є розробка методологічних підходів та методики визначення операторів із 

значною ринковою владою як складових системи тарифного регулювання сфери телекомунікацій 
України. 

Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження вирішені наступні питання: 

 дослідити концептуальні особливості аналізу ринків та специфіку ринку телекомунікації; 

 визначити методологічні основи комплексного аналізу ринків телекомунікаційних послуг; 

 розробити алгоритм методики комплексного аналізу ринків телекомунікаційних послуг; 

 провести практичну апробацію розрахунку ступеня монополізації для декількох 
операторів, що функціонують на більш ніж одному ринку телекомунікаційних послуг. 

 
Методологія дослідження. 
При написанні даної статті були використанні наступні методи дослідження: формалізація 

понять, порівняння, узагальнення та аналіз.  
 
Результати. 
Поняття ринку є базовим поняттям у мікроеконічному аналізі, а також у задачах аналізу та 

оцінки конкуренції. Практично всі антимонопольні органи, в тому чи іншому викладенні, 
використовують запропоноване Джоан Робінсон наступне визначення цього поняття: ринок включає 
однорідний товар та його замінники (субститути) до тих пір, поки не буде знайдено різкий розрив у 
ланцюгу товарних субститутів. Величина субституції (заміщення) характеризується показником 
перехресної цінової еластичності. Як тільки перехресна еластичність стає меншою, ніж певна 
задана величина, то це є ознакою розриву у ланцюгу товарних субститутів, тобто ознакою межі 
ринку.  

Наприклад, антимонопольним комітетом України (АМКУ) відповідно до Закону України “Про 
захист економічної конкуренції” використовується таке поняття: ринок товару (товарний ринок) – 
сфера обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної 
території є попит і пропозиція.  

Розглянемо головні концептуальні принципи, на яких ґрунтуються методи аналізу ринку та 
оцінки конкуренції. 

Сучасна економічна теорія досліджує лише рівноважні, сталі (статичні) стани економіки. 
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Стосовно ринку це означає, що в його межах сформувалась певна структура споживання товарів та 
послуг, тобто можна вважати, що уже існують кореляції між цінами на товари та попитом на них. Ця 
статична модель ринку неодноразово критикувалась з різних позицій. В кінцевому рахунку, для 
того, щоб якимось чином врахувати можливі зміни (динаміку ринку) для аналізу ринку та конкуренції 
було залучені поняття: 

– бар’єри вступу на ринок – обставини, що перешкоджають новим суб’єктам 
господарювання почати конкурувати на рівних із суб’єктами господарювання, що вже діють на 
певному товарному ринку [2]; 

– бар’єр виходу з ринку – обставини, що перешкоджають (обмежують) суб’єктам 
господарювання, що діють на цьому ринку, покинути його з метою знайти на інших товарних ринках 
покупців (продавців) у зв’язку з труднощами реалізації того, у що був вкладений капітал [2]. 

Визначення бар’єрів це досить складна задача для вирішення якої поки що не розроблені 
більш менш строгі формальні методи, про що свідчать принципи дослідження бар’єрів вступу та 
виходу з ринку, наведені в Тимчасових методичних рекомендаціях щодо визначення основних типів 
товарних ринків АМКУ. 

Для того щоб уникнути «целофанової пастки» (див., наприклад, [3]) та зберегти концепцію 
однопродуктового ринку у його визначення було добавлене поняття товарної групи та товарів-
замінників, або субститутів.  

При цьому виникли дві проблеми: як визначати розмір суб’єкта господарювання та товарні 
межі ринку. Це зумовлено тим, що показники концентрації ринку ґрунтуються на співставленні 
розміру суб’єкту господарювання з розміром ринку, на якому він діє. При цьому існує залежність: 
чим більше розмір суб’єктів господарювання, у порівнянні з розміром ринку, тим більша їх 
концентрація на цьому ринку.  

Загальновідомим є те, що достовірність аналізу ринку, з метою визначення його 
концентрації та встановлення суб’єкта господарювання з істотною ринковою владою (домінуючого 
або монопольного), суттєво залежить від того, який показник буде використовуватись при 
визначенні розміру суб’єкта господарювання та, у відповідності з ним, правильного визначення меж 
ринку. 

У [2] ґрунтовно описано принципи встановлення товарних, географічних та часових меж 
ринку (слід підкреслити, що у цих методичних рекомендаціях акумульовано досвід 
антимонопольного регулювання у розвинених країнах світу), розглянемо окремо визначення 
розміру суб’єкта господарювання, розміру ринку та товарних меж ринку. 

Оскільки зберігається концепція ринку одного товару, то тоді всі товари, що тим чи іншим 
способом віднесені до однієї товарної групи, повинні розглядатись як один товар, а розмір суб’єкта 
господарювання повинен визначатись як частка реалізації товару у сукупному обсязі реалізації всіх 
товарів товарної групи. При цьому сукупний обсяг реалізації визначає розмір ринку. Оскільки 
розглядається група взаємозамінних товарів, то існує певна кореляція між обсягами їх реалізації, 
яка відображає структуру попиту та пропозиції, яка склалася на ринку. 

Звідси виникає ряд питань: 
– чи буде виконуватися на множині ринкових часток суб’єктів господарювання відношення 

строго порядку, або, що теж саме, – чи можна порівнювати ринкові частки між собою ? 
– як правильно визначати розмір ринку з урахуванням наявної кореляції? 
Якщо, наприклад, на множині ринкових часток не виконується відношення строго порядку (а 

скоріше всього так воно і є, тому що вони взаємозалежні), то тоді взагалі неможливо визначити 
суб’єктів господарювання з істотною ринковою владою. 

Існує декілька методів визначення товарних меж ринку, серед них є як об’єктивні (кількісні) 
методи, так і суб’єктивні (визначення товарних меж ринку з точки зору розумного споживача). На 
сьогодні офіційно визнаними кількісними методами визначення товарних та географічних меж ринку 
у США та країнах Євросоюзу є метод перехресних цінових еластичностей та SSNIP-тест (від 
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англійського Small but Significant Non-transitory Increase in Price) [6; 7] або тест гіпотетичного 
монополіста (ТГП). 

Існування, а тим більше одночасне використання декількох методів визначення меж ринку 
призводить до виникнення правових проблем. По-перше, не існує чіткого визначення, на підставі 
чого антимонопольний орган обирає той чи інший метод. По-друге, використання різних методів 
може дати різні результати. Якщо всі вони мають однакову юридичну силу, то як вирішити виниклі 
протиріччя у визначенні меж ринку? 

Встановлення товарних меж ринку шляхом дослідження перехресних цінових еластичностей 
ґрунтується на експертному оцінювані. Принципи цього оцінювання, його особливості, застереження 
щодо виконання та опитувальні анкети наведені в [2]. Наприклад, метод передбачає попарне 
порівняння товарів, а не групове (зі споживання товару А споживач може переключитись на 
споживання товарів В та С, а не тільки В). 

Вважається, що використання SSNIP-тесту вирішує практично всі проблеми, крім наступної. 
Для виконання повного дослідження меж ринку необхідно розглянути наслідки різних 

гіпотетичних підвищень ціни. Як і у випадку методу аналізу перехресних цінових еластичностей, 
застосовується експертний метод аналізу результатів опитування респондентів релевантних ринків. 
У випадку групи з К товарів необхідно сформувати 12 K  товарних підгруп та провести опитування 
стосовно 12 K  гіпотетичного підвищення ціни. У випадку, коли крім визначення товарних меж 
ринку необхідно встановити і його географічні межі, кількість варіантів опитування експоненціально 
збільшується та становить 12 NK , де N – кількість територій, де є оборот цих товарів. Зважаючи 
на таку складність цього методу, на практиці його можна реалізувати у повному обсязі лише для 
групи з двох, трьох товарів [6]. Спрощення цього, з метою зменшення складності, мають 
неконтрольовані втрати точності. 

Галузь не можна ототожнювати з ринком, тобто технологічні аспекти суб’єктів 
господарювання пов’язані з виробництвом товару не враховуються. Стосовно цього положення у 
підходах аналізу ринку також спостерігаються певні зміни. Наприклад, антимонопольні органи країн 
Євросоюзу при визначенні розміру суб’єкта господарювання, крім частки продажу товарів або 
послуг у загальному ринковому обсязі їх реалізації, додатково враховують такі галузеві показники, 
як: 

– частка зайнятих у суб’єкта господарювання відносно загальної чисельності зайнятих у 
виробництві даного товару або послуги; 

– частка вартості активів суб’єкта господарювання у вартості активів усіх суб’єктів 
господарювання, що діють на ринку; 

– частка доданої вартості суб’єкта господарювання у сумі доданої вартості всіх суб’єктів 
господарювання, що діють на визначеному ринку. 

Це є свідченням не тільки необхідності спільного аналізу галузевого ринку, включаючи в 
нього саму галузь, а й розробки методів комплексного (інтегрального) аналізу конкуренції на 
визначеному ринку. 

Ринки телекомунікаційних послуг суттєво відрізняються від традиційних товарних ринків, 
наприклад, хоча б тим, що декілька операторів одночасно задіяні не тільки у наданні однієї послуги, 
а навіть і групи споріднених послуг. Це зумовлено тим, що номенклатура сучасних 
телекомунікаційних послуг чітко окреслюється технологією. Наприклад, в узагальненому вигляді 
номенклатура телекомунікаційних послуг оператора масштабу національного або домінуючого 
складається з таких груп послуг, як: фіксована телефонія, мобільний зв’язок, Інтернет-послуги. 
Усередині кожної цієї групи, в залежності від організаційно-технологічних можливостей обладнання, 
оператори мають можливість формувати споріднені групи послуг . 

За даними українських операторів кількість абонентів рухомого (мобільного) зв’язку 
коливається біля позначки у 55 млн. абонентів, хоча якщо проаналізувати вікову структуру 
населення, то максимальна кількість абонентів не може перевищувати 32184,5 тис. чол. Така 
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різниця між цими даними є свідченням того, що один і той же споживач може одночасно бути 
абонентом двох або більше операторів. 

Крім того, більшість операторів використовують капіталоємні технології, надають послуги з 
використанням різних тарифних планів та т.і., тому визначення оператора лише, наприклад, за 
обсягом наданих послуг в загальному обсязі ринку послуг не дасть об’єктивних результатів.  

Таким чином, на відміну від товарних ринків, де в тій чи іншій мірі можливе використання 
концепції однопродуктового ринку для аналізу конкуренції без врахування галузевих технологічних 
показників, у сфері телекомунікацій єдиним прийнятним підходом має стати комплексний аналіз. 

У [2] встановлена послідовність аналізу товарних ринків, така ж послідовність 
використовується, з певними варіаціями, антимонопольними органами практично всіх держав. Як 
підкреслювалось раніше, для всебічного та об’єктивного аналізу ринку телекомунікацій необхідно 
розробити метод комплексного визначення концентрації ринку та операторів зі значною ринковою 
владою. 

Для визначення концентрації ринку використовуються різні індекси, серед них найбільш 
часто – індекс Херфіндаля-Хіршмана (

HHI ). Його основна перевага полягає в тому, що він є 

найбільш чутливим до перерозподілу ринкових часток між учасниками ринку. 
Нехай відносна часка i -го оператора є: 
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j

i
i

x

x
x

1

,        (1) 

де 
ix  – абсолютна частка i -го оператора у загальному обсязі ринку послуги x ,  

n  – кількість операторів.  

Індекс концентрації Херфіндаля-Хіршмана визначається зі співвідношення: 
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Можна показати, що HHI  є пропорційним дисперсії 
2  відносних ринкових часток 

операторів. Дійсно:  
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де   – середня відносна ринкова частка, що обчислюється за формулою: 

n
x

x

n
x

n n

j
i

n

j
in

j
j

111

1

1

1















.       (4) 

Звідси:  

 22

1

2  


nxI
n

i
iHH

.      (5) 

Оскільки для аналізу використовуються відносні ринкові частки, то тоді для обчислення 
індексу Херфіндаля-Хіршмана остаточно отримаємо: 
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n
nIHH

12   .        (6) 

Тобто, 
HHI  прямо пропорційно залежить від дисперсії відносних ринкових часток 

операторів. Нагадаємо, що один з перших підходів щодо визначення меж ринку ґрунтувався на тому 
факті, що між субститутами, які утворюють товарну групу існує кореляційний зв'язок. Наприклад, 
при спробі монопольного підвищення ціни на якийсь певний товар попит на нього може зменшитись 
за рахунок того, що споживачі почнуть купувати більш дешевший субститут. Ці кореляційні зв’язки 
можна встановити, розрахувавши відповідні кореляційні моменти та коефіцієнти кореляції. 

Ринок телекомунікацій також відображає ці зв'язки між цінами (тарифами) на послуги та 
попитом. При цьому, зв'язок між ціною та попитом визначає ринкові частки операторів, які можуть 
змінюватись в залежності від змін у тарифній політиці окремих операторів.  

Враховуючи вище наведене пропонується комплексний метод аналізу ринку телекомунікацій 
та визначення оператора зі значною ринковою владою, який полягає у наступному. 

Для визначеності будемо вважати, що на стадії розгляду методу, аналіз ринку здійснюється 
з використанням відносних ринкових часток операторів для заданої кількості послуг m . 

Якщо, середні ринкові частки для кожної послуги згідно (4) будуть однаковими, тоді 
елементи ковариаційної матриці   обчислимо за формулою (13): 

  



n

k

k
j

k
iij xx

n 1

2 1
 .      (7) 

Слід зазначити, діагональні елементи   – це дисперсії, а не діагональні – ковариції [7], або 

кореляційні моменти другого порядку між послугами 
ix  та 

jx  для всіх операторів. 

Ковариаційна матриця   є симетричною – 22
jiij    та має різні дійсні власні значення [7; 

8]. Знайдемо їх з розв’язку характеристичного рівняння [9]: 

  0det  I ,       (8) 

де    – власні значення, а I  – одинична матриця.  

В результаті отримаємо діагональну матрицю власних значень  , яка є подібною 
ковариаційній матриці, оскільки виконується рівність [9]: 

VV T ,        

 (9) 
де V  – матриця власних векторів, які для кожного власного значення знаходять з розв’язку 

системи:  

  0 vI .        

 (10) 
При цьому власні значення це є дисперсії максимально декорельованих (незалежних), в 

результаті виконаного перетворення [10], ринкових часток операторів для кожної послуги. 

Найбільше власне значення max
i  свідчить про те, що ринок послуги 

ix  має найбільшу 

концентрацію, оскільки при цьому: 

n
nI iHH

1max           (11) 

буде максимальним. 
Використовуючи співвідношення (11) можна також встановити підмножину ринків послуг з 

критичною концентрацією відповідно до [2]. 
Встановлення оператора зі значною ринковою владою можна здійснити декількома 

способами.  
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Перший, найпростіший, полягає у визначені оператора, який має найбільшу частку в межах 

ринку однієї послуги 
ix  з максимальним значенням max

i . 

Другий, більш об’єктивний – комплексне визначення оператора зі значною ринковою владою 
на всій множині обраних для аналізу ринку послуг, або на підмножині послуг, які мають критичні 
значення 

HHI . 

Для того, щоб встановити оператора зі значною ринковою владою множину власних значень 

m ,,,, 321   відсортуємо у порядку спадання: 
m

~~~~
321   . 

Нехай для визначення оператора зі значною ринковою владою обрано деяку підмножину 

власних значень 
p

~
,,

~
,

~
,

~
321  , mp  . Слід підкреслити, що в межах цього методу помилка у 

визначенні оператора зі значною ринковою владою не перевищуватиме 
1

~
p , де mp   [8]. 

Обчислимо для обраної підмножини нормовані значення власних чисел: 
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,        (12) 

що забезпечує виконання рівності 1
1




p

j
j

. 

Для визначення інтегральної ринкової частки оператора скористаємося нормою виду 


i

iyy  [8], тоді інтегральний показник розміру k -го оператора буде визначатись зі 

співвідношення: 
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k
jjk xR
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 .        (13) 

Таке визначення є нормою виду 
i

iyy  

При цьому оператор у якого значення інтегрального показника розміру – максимальне, є 
оператором зі значною ринковою владою.  

Слід підкреслити, що при такому визначенні розміру оператора, за умови що kp  , буде 

виконуватись рівність: 
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k
jjk xR
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1 ,       (14) 

тобто інтегральний показник розміру оператора має такі ж властивості, як і визначення 
розміру оператора за його відносною ринковою часткою в межах ринку однієї послуги. 

Цей метод без змін може використовуватись для аналізу як роздрібного, так і оптового 
ринків телекомунікаційних послуг. 

В межах запропонованого методу є можливість провести аналіз, не відокремлюючи ринок 
телекомунікаційної послуги від технологічних аспектів сфери телекомунікації. Для цього необхідно 
лише визначити сукупність показників, що їх характеризують. 

Такою комплексною сукупністю показників можуть бути: 

 обсяги надання послуг за видами (одиниці вимірювання: хв., Мбіт/с); 

 кількість абонентів що отримують послуги за видами послуг (тис. чол.); 

 поточна собівартість за видами послуг (грн); 

 обсяг інвестицій (за рахунок власних та запозичених коштів, окремо) в розвиток мережі у 
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розрізі видів послуг (тис. грн); 

 частка вартості активів оператора (за рахунок власних та запозичених коштів, окремо) у 
вартості активів усіх операторів, що діють на ринку.  

Слід підкреслити, що запропонований метод не суперечить [2] та дозволяє чітко визначити 
алгоритм комплексного аналізу ринків телекомунікаційних послуг, який було визначено таким 
чином. 

1. Обрати для аналізу оптовий або роздрібний телекомунікаційний ринок. 
2. Зібрати дані згідно запропонованої сукупності показників для обраної множини 

телекомунікаційних операторів. Слід підкреслити, що оскільки є можливість здійснювати аналіз 
конкуренції за всім переліком послуг, то не має необхідності встановлювати товарні межі ринку. 
Можна обмежитись вибором лише географічних меж в залежності від того, на якій території 
виконується аналіз: в межах держави чи конкретного регіону. 

3. Розрахувати відносні ринкові чистки операторів за запропонованими показниками (1): 
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4. Розрахувати елементи ковариаційної матриці   за формулою (7): 
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де n1 . 

5. Знайти власні значення з розв’язку характеристичного рівняння (8):  

  0det  I .        

6. Множину власних значень 
m ,,,, 321   відсортувати у порядку спадання: 

m
~~~~

321   . 

7. Обчислити, для всіх власних чисел значення індексу (11):  

n
nI i

i
HH

1
            

8. Згідно з передбаченими Тимчасовою методикою АМКУ граничними значеннями 
концентрації, відібрати множину показників та відповідних власних значень 

p
~~~

21    для 

яких значення i
HHI  свідчать про високу концентрацію.  

9. Для отриманої множини показників розрахувати нормовані значення власних чисел за 
формулою (12):  
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10. Обчислити інтегральний розмір кожного оператора (13):  
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11.  Згідно передбачених [2] граничних значень 
gR  щодо визначення суб’єктів 

господарювання, які мають домінуючу ринкову частку, визначити операторів, що мають істотну 
ринкову владу з умови:  
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gk RR  .        (15) 

При цьому оператор у якого найбільша інтегральна ринкова частка (розмір) має найбільшу 
ринкову владу. 

Для того щоб проілюструвати використання запропонованого методу розглянемо спрощену 
задачу. Будемо вважати що ринок складається з трьох послуг, а надають ці послуги десять 

операторів. Розподіл ринкових часток операторів io для кожної з послуг jx  наведено в табл.1. 

Таблиця 1 
Відносні ринкові частки операторів* 

Ринкові частки 
операторів 

Послуги 

1x  
2x  

3x  

1o  0,05 0,05 0,05 

2o  0,05 0,05 0,2 

3o  0,05 0,05 0,05 

4o  0,55 0,3 0,2 

5o  0,05 0,05 0,05 

6o  0,05 0,05 0,05 

7o  0,05 0,3 0,25 

8o  0,05 0,05 0,05 

9o  0,05 0,05 0,05 

10o  0,05 0,05 0,05 

*Джерело: розробка автора 

 

Знайдемо середні значення ринкових часток для кожної послуги 1x =0,1, 2x =0,1, 3x =0,1, 

тобто у відповідністю з формулою (4) середні ринкові частки однакові та дорівнюють n1 , де n  

кількість операторів. 
Обчислимо елементи ковариаційної матриці згідно формули (7) за умови що n =10: 
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2 1,01,0
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Тоді дисперсія для послуги 1x  буде дорівнювати: 

2
11 =9∙(0,05-0,1)2+(0,55-0,1)2=9∙0,025+0,2025=0,225, 

а ковариація між першою та другою послугами: 
2
21

2
12   =8∙(0,05-0,1) (0,05-0,1)+(0,55-0,1) (0,3-0,1)+(0,05-0,1) (0,3-0,1)=0,1. 

Аналогічним чином, враховуючи що ковариаційна матриця є симетричною, обчислюються 
інші елементи: 

2
31

2
13   =0,05; 2

32
2
23   =0,0625; 2

22 0,1; 2
33 0,06. 

У кінцевому рахунку ковариаційна матриця буде мати вид: 
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1 . 

Визначимо ринкову концентрацію для кожної послуги окремо згідно (6): 

325,01,0
10

1
10 111  HHI  

Аналогічним чином для двох інших послуг отримаємо, що 2,02 HHI  та 16,03 HHI . Такі ж 

результати отримаємо, якщо обчислимо суму квадратів ринкових часток для кожної послуги окремо.  
Отримаємо характеристичне рівняння згідно (8): 
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10

1
det I

. 
Якщо обчислити детермінант, то у результаті отримаємо кубічне рівняння виду: 

095,029,004,1 23   , корені якого 303,01  , 07,02  , 012,01  .  

Оскільки максимальне власне значення відповідає першій послузі, то тоді комплексні 
показники концентрації, що враховують кореляції (взаємозв’язки) між ринками послуг, будуть 
дорівнювати 403,01 

ком

HHI , аналогічно: 17,02 
ком

HHI  та 112,03 
ком

HHI .  

Порівняємо комплексні показники концентрації з показниками розрахованими незалежно для 
кожної послуги. Нагадаємо, що комплексні показники концентрації враховують кореляції між 

ринковими частками операторів кожної з послуг. Виходячи з цього 
11 HH

ком
HH II  , тому що для 

першої послуги лише четвертий оператор має істотні ринкові частки для всіх послуг. В свою чергу, 
це приводить до того, що комплексні показники концентрації для другої та третьої послуг 

зменшуються: 
22 HH

ком
HH II  , 

33 HH
ком
HH II  .  

Визначимо комплексні ринкові частки операторів. Знайдемо спочатку нормовані значення 
власних чисел ковариаційної матриці: 385,0321    

787,0
385,0

303,0~
1  , 182,0

385,0

07,0~
2  , 031,0

0385

012,0
3    

Тоді комплексна ринкова частка четвертого оператора буде дорівнювати 

494,02,0031,03,0182,055,0787,04 R   

Аналогічним чином обчислимо комплексні ринкові частки для всіх операторів. При цьому 
для другого та сьомого операторів тримаємо, що 055,02 R , 102,07 R , а для всіх інших 

операторів – 0,05. Слід підкреслити, що сума комплексних ринкових часток всіх операторів буде 
дорівнювати одиниці. 

Таким чином, на ринку трьох послуг найбільшу комплексну ринкову частку та, відповідно, 
значну ринкову владу має лише четвертий оператор. 

Розглянемо інші варіанти концентрації ринків трьох послуг (табл. 2). 
У цьому випадку ковариаційна матриця буде мати вигляд: 



















0634,00315,00327,0

0315,006875,007285,0

0327,007285,01974,0

10

1   

Знайдемо власні значення: 241,01  , 062,02  , 027,01  .  
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Таблиця 2  
Розподіл ринкових часток (варіант 2)* 

Ринкові частки 
операторів 

Послуги 

1x  
2x  

3x  

1o  0,05 0,08 0,05 

2o  0,01 0,075 0,3 

3o  0 0,075 0,05 

4o  0,4 0,1 0,2 

5o  0,05 0,09 0,05 

6o  0 0,05 0,05 

7o  0,35 0,3 0,1 

8o  0,09 0,2 0,07 

9o  0,04 0,01 0,07 

10o  0,01 0,02 0,06 

*Джерело: розробка автора. 

 
З урахуванням цих власних значень знайдемо комплексні ринкові частки операторів 

(табл.3): 
Таблиця 3  

Комплексні ринкові частки (варіант 2)* 

Ринкові частки 
операторів 

Послуги kR  

1x  2x  3x  

1o  0,05 0,08 0,05 0,056 

2o  0,01 0,075 0,3 0,046 

3o  0 0,075 0,05 0,018 

4o  0,4 0,1 0,2 0,327 

5o  0,05 0,09 0,05 0,058 

6o  0 0,05 0,05 0,013 

7o  0,35 0,3 0,1 0,320 

8o  0,09 0,2 0,07 0,109 

9o  0,04 0,01 0,07 0,037 

10o  0,01 0,02 0,06 0,016 

*Джерело: розробка автора. 

 

У цьому варіанті суттєву ринкову владу мають два оператори 4o  та 7o . 

Нехай ринкові частки операторів розподілені так, як у табл. 4. 
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Таблиця 4  
Розподіл ринкових часток (варіант 3)* 

Ринкові частки 
операторів 

Послуги 

1x  
2x  

3x  

1o  0,05 0,08 0,05 

2o  0,01 0 0,3 

3o  0,4 0,1 0,2 

4o  0 0 0,05 

5o  0,05 0,09 0,05 

6o  0 0,05 0,05 

7o  0,35 0,3 0,1 

8o  0,09 0,35 0,07 

9o  0,04 0,01 0,07 

10o  0,01 0,02 0,06 

*Джерело: розробка автора. 

 
Для цього випадку ковариаційна матриця буде мати вид: 





















0634,00126,00327,0

0126,014,00856,0

0327,00856,01974,0

10

1 ,  

а власні значення: 261,01  , 1,02  , 04,01  .  

Відповідно з цим отримаємо комплексні ринкові частки які наведені у табл. 5. 
Таблиця 5  

Комплексні ринкові частки (варіант 3)* 

Ринкові частки 
операторів 

Послуги kR  

1x  
2x  

3x  

1o  0,05 0,08 0,05 0,057 

2o  0,01 0 0,3 0,036 

3o  0,4 0,1 0,2 0,305 

4o  0 0 0,05 0,0002 

5o  0,05 0,09 0,05 0,060 

6o  0 0,05 0,05 0,017 

7o  0,35 0,3 0,1 0,313 

8o  0,09 0,35 0,07 0,153 

9o  0,04 0,01 0,07 0,036 

10o  0,01 0,02 0,06 0,017 

*Джерело: розробка автора. 
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Виходячи з отриманих результатів можна зробити такі висновки: 
– визначення товарних меж ринку не є критичним для використання запропонованої 

методики, оскільки за рахунок попереднього аналізу для практично всієї сукупності показників, 
можна відібрати лише р найбільш суттєвих для подальшого аналізу, за цієї умови точність 
отриманих результатів буде не гіршою ніж 11 p ; 

– аналіз конкуренції у сфері телекомунікації може здійснюватися з урахуванням як 
ринкових показників, так і технологічних; 

– запропонований метод може використовуватись для аналізу як оптового, так і 
роздрібного ринків телекомунікації; 

– враховуються кореляції між попитом та пропозицією, що встановилися на ринку 
телекомунікації; 

– ринкова частка оператора може визначатись по кожному показнику окремо;  
– на підґрунті аналізу власних значень можна встановити область сфери телекомунікацій з 

критичною концентрацією; 
– інтегральний розмір оператора 

kR  розраховується за умови максимальної декореляції 

зважених показників k
jj x  та згідно з визначенням норми. На множині 

kR  виконується відношення 

порядку, що дає змогу обґрунтовано визначити оператора (або їх групу) зі значною ринковою 
владою. 

 
Висновки і перспективи. 
За результатами досліджень розроблено механізми визначення домінуючого становища 

операторів на ринку телекомунікацій, як основи для аналізу їх діяльності і встановлення порядку 
визначення операторів із значною ринковою владою.  

Методика визначення операторів із значною ринковою владою (домінанта) повинна 
встановити порядок та перелік етапів визначення операторів із значною ринковою владою, їх 
кількість, послідовність; методологію визначення відносної ринкової частки та основні ознаки 
ринкової влади з урахуванням Директив ЄС.  

Завдяки розробленій та пропонованій до впровадження методиці ринок телекомунікацій 
зможе стати більш прозорим, рівноправним та конкурентоспроможним, ефективніше функціонувати, 
забезпечувати справедливу економічну конкуренцію, захищати інтереси операторів. Етапи та 
механізми визначення операторів із значною ринковою владою необхідно формувати з 
урахуванням особливостей трьох типів ринків у відповідності з класами та видами послуг: ринок 
фіксованого зв’язку, ринок мобільного зв’язку, ринок передачі даних. 

У подальшому рекомендується доповнювати дану методику відповідно до змін на ринку 
телекомунікацій та у законодавстві. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES AND METHODS FOR IDENTIFYING 

TELECOMMUNICATIONS OPERATORS WITH SIGNIFICANT MARKET POWER  
 

Abstract 
The introduction of regulatory mechanisms in the tariff formation process in the telecommunications sector is impossible 

without the formation of a methodology for assessing the degree of monopolization not only for a specific type of 
telecommunication services, but also for groups of services. 

The introduction of economic regulation is important for establishing fair prices, stimulating the efficiency of activities in 

the areas of telecommunications and protecting the interests of consumers of goods and services. The purpose of the article 
is to develop a methodology for identifying operators with significant market power as an integral part of the tariff regulat ion 

system of the telecommunications sector in Ukraine. The article considered the main conceptual principles on which market 

analysis and competition assessment methods are based. Among them: static model of the market, which considers the 
market as an already formed structure in which the connection between all its elements are completed; the concept of a one-

product market, which has difficulties in determining the size of the business entity and the product market boundaries. It is 

determined that the market of telecommunication services is significantly different from traditional commodity markets. Unlike 
commodity markets, where it is still possible to use the concept of a one-product market for the analysis of competition 

without taking into account industry-specific technological indicators, the only acceptable approach in the field of 
telecommunications is a comprehensive analysis. So it is necessary to develop a method for the comprehensive definition of 

market concentration and operators with significant market power. The economic-mathematical substantiation of the 

proposed method was considered. This method can be used to analyze both retail and wholesale telecommunications 
markets. On the basis of this material, an algorithm for complex analysis of the telecommunications market, which consists of 

eleven steps, was developed. The operator with the largest integral market share has the largest market power. A simplified 

problem was considered to illustrate the use of the proposed method. 
Due to the methodology developed in the article, the telecommunications market will be able to become more 
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transparent, equal and competitive, to operate more efficiently, to ensure fair economic competition and to protect the 

interests of operators. In the future it is recommended to supplement this methodology in accordance with changes in the 
telecommunications market and in the legislation. 

Keywords: market power, dominant, market share, telecommunications operator, covariance matrix. 
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РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ НА РИНКУ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

Анотація 
Відсутність чіткої системи ринкового обігу сільськогосподарських земель провокує рейдерські захоплення в 

сфері землекористування. Особливе значення рейдерства проявляється в тому, що воно є одним з принципових 
проявів тінізації земельних відносин і виступає в якості поглинання землекористувань проти волі їх власника чи 

користувача. У зв'язку з цим, нелегальний перерозподіл прав власності на ринку землі за допомогою рейдерства 

негативно впливає на економічні відносини в сфері сільськогосподарського виробництва. Такий деструктивний 
вплив рейдерства на аграрний сектор економіки диктує необхідність розробки інструментарію, спрямованого на 

аналіз проблем рейдерства на ринку земель сільськогосподарського призначення з метою розробки ефективної 

політики щодо протидії та запобігання цьому явищу. 
Досліджено теоретико-методичні засади запобігання рейдерству на ринку земель сільськогосподарського 

призначення. Систематизовано чинники, що провокують розвиток рейдерства на ринку сільськогосподарських 

земель та здійснено їх групування за двома блоками: фінансово-економічні та організаційно-адміністративні. 
Обґрунтовано інструментарій запобігання та протидії рейдерству на ринку земель сільськогосподарського 

призначення, а також запропоновані шляхи його вдосконалення, що дасть можливість залучення до обігу та 
реалізації ефективного перерозподілу земельних угідь, зважаючи на інтереси раціональних землекористувачів. 

Обґрунтований інструментарій запобігання та протидії рейдерству на ринку земель сільськогосподарського 

призначення ставатиме на заваді нецільовій експлуатації земель, а також формуватиме всі можливі передумови 
для збереження існуючого земельного потенціалу нашої країни. У цьому контексті також потребує подальшого 

ґрунтовного дослідження системний підхід до формування зазначеного інструментарію, який передбачає 

удосконалення організаційно-правових та фінансового-економічних інструментів щодо протидії рейдерству, 
зважаючи на його характерні ознаки та існуюче соціально-економічне становище, що сприятиме формуванню та 

розвитку дієвого механізму контролю рейдерських операцій на вітчизняному ринку земель.  

Ключові слова: розвиток, інструментарій, протидія, рейдерство, запобігання, ринок земель, сільське 
господарство. 

 
Вступ. 
Сучасна трансформація та перерозподіл земельного фонду в поєднанні з 

інституціональними обмеженнями (мораторій на продаж сільськогосподарських земель) на ринку 
земель сільськогосподарського призначення, сприяли тінізації земельних відносин. При цьому 
відсутність чіткої системи ринкового обігу сільськогосподарських земель провокує рейдерські 
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захоплення в сфері землекористування. Особливе значення рейдерства проявляється в тому, що 
воно є одним з принципових проявів тінізації земельних відносин і виступає в якості поглинання 
землекористувань проти волі їх власника чи користувача. У зв'язку з цим, нелегальний 
перерозподіл прав власності на ринку землі за допомогою рейдерства негативно впливає на 
економічні відносини в сфері сільськогосподарського виробництва. Такий деструктивний вплив 
рейдерства на аграрний сектор економіки диктує необхідність розробки інструментарію, 
спрямованого на аналіз проблем рейдерства на ринку земель сільськогосподарського призначення 
з метою розробки ефективної політики щодо протидії та запобігання цьому явищу. 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У міру зростання практичного значення проблем рейдерства в системі економічної безпеки 

господарювання, збільшується і науковий інтерес до цієї проблеми. Загальнотеоретичні аспекти 
рейдерства досліджуються в роботах О.В. Бєлікова, А.А. Дорошук, А.О. Єфименка, Я.А. Жаліло, 
М.В. Трибуха, Ю.А. Хатнюка та ін. Важливу роль у розвитку вітчизняної науки і практики з питань 
протидії рейдерству на ринку землі відіграли праці таких учених, як: Н.О. Афендікова, О.В. Іванов, 
А.Г. Мартин, Т.А. Тищук. Незважаючи на доволі всебічну вивченість вказаних проблем, 
залишаються дискусійними питання розробки концептуальних особливостей рейдерства на ринку 
земель сільськогосподарського призначення, а також відповідного інструментарію протидії його 
розвитку. 

 
Мета. 
Мета статті полягає у дослідженні теоретико-методичних засад запобігання рейдерству та 

обґрунтуванні інструментарію протидії його розвитку на ринку земель сільськогосподарського 
призначення. 

 
Методологія дослідження. 
Методологічною основою дослідження є припущення взаємної детермінованості 

економічних процесів, що реалізується в синтезі аналітичних здобутків різних напрямів економічних 
досліджень. На цій основі застосовано методи та підходи класичної економічної теорії, 
інституціональної теорії, теорії земельної ренти щодо запобігання та протидії рейдерству на ринку 
земель сільськогосподарського призначення. Зокрема, для систематизації чинників, що провокують 
розвиток рейдерства на ринку сільськогосподарських земель застосовано системний підхід, метод 
аналізу та синтезу. Для обґрунтування інструментарію протидії розвитку рейдерства використано 
абстрактно-логічний та експериментальний методи. 

 
Результати. 
Визначальними особливостями земельних ресурсів як цілісного та виняткового об'єкта є їх 

територіальна лімітованість, постійність місця розташування, сталість та можливість збільшення 
господарських властивостей за умови їх збалансованого використання. Тож, на нашу думку, 
доцільним вбачається врахування у сфері законодавчого регулювання не лише характерних 
властивостей, але й ознак та деталей, притаманних економічним взаєминам у цій площині загалом. 

У цьому аспекті формування та розвиток земельного законодавства, яке здійснюватиме 
ефективне регулювання існуючих та новосформованих суспільних взаємин у сфері 
землекористування, є однією із злободенних проблем, які постають перед державою. У разі 
відсутності належного інституціонального забезпечення подальше формування будь-яких відносин 
у сфері землекористування стає дуже малоймовірним не лише для діяльності відповідних 
суспільних інститутів, а й суспільства загалом [9, c. 178-179]. 

Принциповим моментом є те, що ринок земель сільськогосподарського призначення є 
комплексним поєднанням об'єктів економічних відносин, яке містить офіційний та тіньовий аспекти. 
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Офіційним вважається ринок, за якого земельні площі не мають жодних обмежень і з ними 
дозволено здійснення відповідних законодавчих операцій. За тіньового ринку земельні угіддя 
перебувають під низкою обмежень чи під забороною здійснення економіко-правових операцій. 
Поряд з тим, тіньові операції у цій сфері передбачають передачу земель в оренду, знесення 
архітектурно значимих об’єктів, протизаконне переведення земель сільськогосподарського 
призначення у землі, призначені під забудову тощо. 

Визначальної уваги заслуговує функція ринку земель сільськогосподарського призначення, 
яка передбачає перерозподіл прав власності. Не акцентуючи уваги на законних шляхах такого 
перерозподілу, зосередимося на аналізі його тіньових форм (офіційні, напівзлочинні, злочинні), 
інструментів (інституціональні, економічні, силові) та важелів (корупційні схеми, залякування, 
погрози, фабрикування, зумисне банкрутство). Відмітимо, що як в офіційних, так і в тіньових 
формах перерозподілу прав власності ключовою зацікавленістю є економічний інтерес. Поряд з 
тим, особливістю рейдерства саме на ринку земель сільськогосподарського призначення є 
відсутність абсолютної або часткової зацікавленості до загарбаного бізнесу. Зазначимо, що чим 
більшою є кадастрова вартість землі, на якій знаходиться сільськогосподарське підприємство, тим 
ймовірнішою є вірогідність підвищеного інтересу до неї з боку рейдерських структур. Теж слід 
наголосити на вітчизняній специфіці, за якої кожна фаза здійснення операції вважається законною, 
реалізованою в межах діючого законодавства, проте на практиці – наслідком угоди є рейдерські дії. 

Варто відмітити, що в процесі паювання земель колективних сільськогосподарських 
підприємств земельні масиви, що знаходилися у їх власності, було подрібнено на угіддя із 
усередненою площею близько 4 га, які передавалися у приватне володіння учасникам цих 
сільгосппідприємств. Такі заходи реалізовувалися, зважаючи на те, що кожною земельною площею 
користуватиметься безпосередньо її власник. Тому з метою забезпечення доступу до усіх 
подрібнених земельних угідь спроектували мережу польових доріг. Однак, як засвідчила практика, 
землевласники, угіддя яких знаходяться в межах земельного масиву, здебільшого не хочуть 
користуватися ними самостійно, віддаючи в оренду сільськогосподарським підприємствам. Тож 
польових доріг до відокремлених земельних площ фактично не існує і в дійсності вони 
використовуються в якості ріллі [8; 10; 11]. 

Поряд з тим, недотримання цілісної структури масивів земель сільськогосподарського 
призначення сформувало питання відокремленого землекористування, зокрема в межах масиву. 
Зазначене своєю чергою формує істотні шляхи для зловживань зі сторони недобросовісного 
власника чи користувача землі, яка якраз і знаходиться в межах такого масиву. Також у цьому ж 
контексті значні можливості виникають і для рейдерських атак, які скеровуються на формування 
«фальшивих» труднощів для власника чи користувача земельної ділянки з метою подальшого 
залякування, погроз та отримання фінансової чи іншої речової вигоди. 

Окрім того, відсутність еколого-економічного обґрунтування перерозподілу земель призвела 
до подрібнення сільськогосподарських полів (рис. 1), у результаті чого 6,9 млн громадян (46,4% 
сільського населення) набули право на земельну частку, а 27 млн га сільськогосподарських земель 
передано у приватну власність, і, як наслідок, неефективного використання значної кількості 
розпайованих земельних ділянок. 

За відсутності вільного обігу земель сільськогосподарського призначення на сьогодні не 
здійснюються заходи з консолідації земель, а процеси урбанізації призводять до подальшого 
подрібнення земельних ділянок та необґрунтованої зміни їх цільового призначення. 
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Рис. 1. Середній розмір земельної частки в розрізі регіонів України у 2017 році, га* 
*Джерело: дані Держгеокадастру. 

 
Однак, варто відмітити позитивні зрушення щодо законодавчого врегулювання проблем 

рейдерства на ринку земель сільськогосподарського призначення. Зокрема, нещодавно був 
прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення 
питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах 
земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в 
Україні», який набирає чинності з 01.01.2019 р. [5]. Метою і основними завданнями цього Закону є 
створення ефективного механізму використання масивів земель сільськогосподарського 
призначення з метою запобігання рейдерству, а також вирішення проблеми колективної власності 
на землю. Основні постулати Закону передбачають на законодавчому рівні визначення правил 
використання масиву земель сільськогосподарського призначення, зокрема: надати орендарям 
земельних ділянок, розташованих у масиві, право надавати їх у суборенду орендарю іншої 
земельної ділянки у тому ж масиві, без погодження з орендодавцем, залишаючись відповідальним 
за виконання договору оренди; надати право землекористувачу, який використовує значну частину 
земель масиву, на одержання в оренду земель під польовими дорогами; надати право 
землекористувачу, який використовує істотну частину земель масиву (75% від загальної площі) на 
одержання в оренду (суборенду) інших земель масиву із наданням їх власникам (орендарям) інших 
рівноцінних земельних ділянок у тому ж масиві. 

Зауважимо, що пропоновані заходи не передбачають об’єднання земель у 
загальноприйнятому розумінні. Дійсна консолідація земель в нашій країні ймовірна тільки у разі 
припинення дії мораторію на їх відчуження. Поряд з тим, зазначений механізм сприятиме 
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забезпеченню перспективи розв’язання переважної більшості наявних проблемних аспектів 
використання масивів земель сільськогосподарського призначення та набуде статусу певного 
запобіжника при недотриманні чи порушенні прав і законних інтересів власників та користувачів 
землі. 

Визначальною особливістю є те, що держава з її відповідними інститутами та інституціями 
реалізовують першочергову функцію організації і виконання формального соціального контролю 
шляхом застосування відповідного інструментарію, до якого належать як законодавчо-правові 
інструменти для зменшення рейдерських атак, так і економічний та соціальний інструментарій [3]. 
Окрім того, державні інститути та інституції також володіють важелями впливу та зростання 
ефективності соціального контролю рейдерських дій, який реалізовується недержавними 
громадськими організаціями, спілками тощо. 

Розповсюдження рейдерських операцій на ринку земель сільськогосподарського 
призначення передбачає низку тіньових та злочинних схем, згідно яких землевласників чи 
землекористувачів позбавляють права власності або користування землею, зачіпаючи їх інтереси 
та порушуючи законодавчо встановлені норми. Поряд з цим, головними причинами 
розповсюдження рейдерських операцій є недосконалість системи реформування земельних 
відносин, яка реалізовувалася в межах економічної політики держави. Досліджуючи ключові етапи 
цього реформування, наголосимо, що здійснювані трансформації у сфері землекористування були 
сформовані через призму існуючих політичних ідей та скеровувалися на певні перетворення у 
колективному використанні земель. 

Виходячи з вище викладеного запропоновано систему чинників, що впливають на розвиток 
рейдерства на ринку сільськогосподарських земель (табл. 1). 

Таблиця 1 
Сукупність чинників, що провокують розвиток рейдерства 

на ринку сільськогосподарських земель* 
Група чинників Сутність та умови чинників 

Фінансово- 
економічні 

 відсутність ефективного землевласника за результатами реформування земельних 
відносин; 

 земельні ресурси виступають привабливим об'єктом рейдерських атак оскільки є базисом 

сільськогосподарської діяльності; 

 позиціонування рейдерства, як високоприбуткової підприємницької діяльності, що має 

напівлегальний статус; 

 високий попит на родючі українські землі; 

 високий рівень прибутковості, швидка окупність витрат у вітчизняному аграрному секторі 

економіки; 

 відсутність ефективно діючого економічного механізму протидії рейдерства на ринку 

сільськогосподарських земель 

Організаційно- 
адміністративні 

 наявність інституційних пасток при реформуванні земельних відносин; 

 недосконалість нормативно-правового забезпечення формує корупційні та тіньові схеми 
в сфері земельних відносин; 

 висока частка адміністративного впливу обумовлює передумови корупційності; 

 відсутність ефективних організаційно-правових інструментів запобігання та протидії 

рейдерству; 

 низький рівень інформативного забезпечення та юридичної грамотності сільського 
населення в сфері транзакцій та земельних угод 

*Джерело: систематизовано автором на основі [1; 6]. 

 
Економічна складова системи контролю рейдерства на ринку земель 

сільськогосподарського призначення теж доволі недієва, передусім, через реалізовувані державою 
заходи у цій сфері, які скеровуються лише на часткове розв’язання окремих проблемних ситуацій 
щодо управлінської системи інституту приватної власності. Адже держава майже не торкається 
основної причини, яка викликає рейдерство, – розбалансованість системи перерозподілу земель, 
відповідно і прав власності на земельні ділянки, та активів загалом. Своєрідний блок заходів щодо 
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контролю рейдерства за нинішніх умов сформували доволі визначальні методи – управлінський 
тиск відповідних органів державної влади на рейдерські структури з метою координації їх діяльності 
у напрямі формування вигідних суспільно-економічних відносин. Проте, такий адміністративний тиск 
перешкоджає забезпеченню продуктивної роботи земельного ринку та ринкової економіки загалом. 
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Рис. 2. Інструментарій запобігання та протидії рейдерству на ринку земель 
сільськогосподарського призначення* 

*Джерело: удосконалено автором на основі [2; 4; 6; 7]. 
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Зважаючи на існуючі схеми тінізації у сфері економічних земельних відносин, виняткової 
уваги потребує розробка механізму протидії корупції на ринку земель сільськогосподарського 
призначення, як своєрідного імпульсу рейдерства. Тобто, на нашу думку, нині вкрай недостатньо 
розвинути організаційно-економічний інструментарій взаємодії державних та регіональних органів 
влади у сфері регулювання земельних відносин, який створює базис для формування низки 
проблем, що своєю чергою справляють істотний вплив на функціонування відповідних важелів 
щодо захищеності майнових інтересів на всіх управлінських рівнях, спонукаючи до розвитку 
рейдерських операцій у процесі реалізації земельних відносин. 

Загалом, з метою запобігання та протидії рейдерству на ринку земель 
сільськогосподарського призначення, пропонується інструментарій з поетапною реалізацією 
політики залежно від рівня управління (державного, регіонального, місцевого), яка направлена на 
реалізацію превентивних заходів (рис. 2). 

Таким чином, розв’язання питань щодо запобігання та протидії рейдерству на ринку земель 
сільськогосподарського призначення шляхом застосування відповідного інструментарію дасть 
можливість залучення до обігу, а також реалізації ефективного перерозподілу земельних угідь, 
зважаючи на інтереси раціональних землекористувачів. Тим самим зазначений інструментарій 
ставатиме на заваді нецільовій експлуатації земель, а також формуватиме всі можливі передумови 
для збереження існуючого земельного потенціалу нашої країни. 

 
Висновки і перспективи. 
Загалом, можна зробити висновок, що тільки системний підхід до формування 

інструментарію, що передбачає удосконалення організаційно-правових (системне поліпшення та 
узгодження нормативно-правого забезпечення, правових практик, а також результативності роботи 
державних органів у правоохоронній сфері) та фінансового-економічних (зростання рівня 
захищеності агропідприємств від захватів рейдерів, покращення загальної ситуації в економічній 
сфері, перебудова чинного порядку перерозподілу підприємницьких активів) інструментів щодо 
протидії рейдерству, зважаючи на його характерні ознаки та існуюче соціально-економічне 
становище, в межах якого з’явилося і поглиблюється рейдерство, а надто останні його прояви і 
напрями розвитку, у системному взаємозв’язку із визначеною виразною та непорушною державною 
позицією щодо рейдерства, сприятиме формуванню та розвитку дієвого механізму контролю 
рейдерських операцій на вітчизняному ринку земель. 
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DEVELOPMENT OF INSTRUMENTS TO COUNTER RAIDING 

ON THE AGRICULTURAL LAND MARKET 
 

Abstract 

The lack of a clear system of market turnover of agricultural land provokes raider seizures in the field of land use. Of 
particular importance raiding manifests itself in the fact that it is one of the principal manifestations of the shadowing of land 

relations and acts as a takeover of land use against the will of its owner or user. In this regard, the illegal redistribution of 

property rights in the land market, through raiding, has a negative effect on economic relations in the field of agricultural 
production. Such a destructive impact of raiding on the agrarian sector of the economy dictates the need to develop tools 

aimed at analyzing the problems of raiding in the agricultural land market in order to develop effective policies to counter and 

prevent this phenomenon. 
The theoretical and methodological foundations of preventing raiding in the agricultural land market are investigated. 

The factors that provoke the development of raiding on the agricultural land market are systematized and grouped into two 
blocks: financial and economic, organizational and administrative. The toolkit for preventing and counteracting raiding in the 

agricultural land market has been substantiated, and ways to improve it have been proposed, which will make it possible to 

attract to the circulation and implement an effective redistribution of land, taking into account the interests of rational land 
users. 

The toolkit for preventing and counteracting raiding in the agricultural land market is getting in the way of the untargeted 

exploitation of land, and will also form all possible prerequisites for preserving the existing land potential of our country. In 
this context, a further detailed study of the systematic approach to the formation of the specified toolkit, which envisages the 

improvement of organizational, legal, financial and economic tools to counter raiding, taking into account its characteristics 

and the existing socio-economic situation, also requires the development and development of an effective control 
mechanism for raider operations. in the domestic land market. 

Keywords: development, tools, counteraction, raiding, prevention, land market, agriculture. 
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Анотація 
Cтруктурна модернізація економіки України, її iнтеграцiя у світове спiвтовариство вимагають проведення 

узгодженої політики у сфері соціально-трудових відносин та їх подальшого розвитку згідно із сучасними 

європейськими стандартами. На сучасному етапі митна система є основним інститутом державного 
регулювання. Це, в свою чергу, вимагає нових підходів до регулювання соціально-трудових відносин. Досвід роботи 

митних органів показує, що результативність митної діяльності залежить від ефективної організації праці, 

вдосконалення стимулювання праці, поліпшення соціально-трудових відносин, усунення трудових конфліктів і 
своєчасного виконання персоналом митних органів покладених функцій, раціоналізації трудового процесу під час 

здійснення митного оформлення і митного контролю товарів і транспортних засобів, їх переміщення та надання 

інших видів митних послуг. Тому на сучасному етапі розвитку зовнішньоекономічної діяльності дослідження 
проблем регулювання трудових конфліктів в митних органах набуває особливої актуальності.  

У роботі застосовано сукупність загальних та спеціальних методів і підходів. За допомогою загальних 

методів проаналізовано теоретичні аспекти механізму регулювання трудових конфліктів в митних органах. Для 
розкриття сутності регулювання трудових конфліктів в митних органах використано системний і структурний 

підходи. Методи наукової абстракції, системного підходу, групування і класифікації використано для розробки 
пропозицій щодо напрямів удосконалення механізму регулювання трудових конфліктів в митних органах.  

Запропоновано основні напрями удосконалення механізму регулювання трудових конфліктів в митних 

органах. На основі методів управління конфліктами в підрозділах митних органів розроблено рекомендації з 
вирішення конфліктів. 

Реалізація запропонованих напрямів удосконалення механізму регулювання трудових конфліктів в митних 

органах дозволить значно підвищити ефективність митного обслуговування, забезпечити економічну безпеку 
держави, а також підвищити рівень життя персоналу митних органів України.  

Ключові слова: персонал, митні органи, механізм регулювання трудових конфліктів, система, методи 

управління конфліктами. 

 
Вступ. 
Cтруктурна модернізація економіки України, її iнтеграцiя у світове спiвтовариство вимагають 

проведення узгодженої політики у сфері соціально-трудових відносин та їх подальшого розвитку 
згідно із сучасними європейськими стандартами. На сучасному етапі митна система є основним 
інститутом державного регулювання. Це, в свою чергу, вимагає нових підходів до регулювання 
соціально-трудових відносин. Нерозвиненiсть таких вiдносин в сучасних умовах значно гальмує 
процес забезпечення продуктивної зайнятостi населення, який передбачає створення постійного 
професiйного зростання працівників митних органів у процесі своєї трудової діяльності. Досвід 
роботи митних органів показує, що результативність митної діяльності залежить від ефективної 
організації праці, поліпшення соціально-трудових відносин, усунення трудових конфліктів, а також 
своєчасного виконання персоналом митних органів покладених функцій, раціоналізації трудового 
процесу під час здійснення митного оформлення і митного контролю товарів і транспортних засобів, 
їх переміщення та надання інших видів митних послуг. Тому на сучасному етапі розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності дослідження проблем регулювання трудових конфліктів в митних 
органах з урахуванням особливостей, характеру і специфіки праці персоналу набуває особливої 
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актуальності. 
 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Розробці проблематики, пов’язаної з формуванням та розвитком митної системи, а також 

трудових конфліктів в цій сфері присвячено ряд наукових праць відомих українських та зарубіжних 
вчених, зокрема: І.Г. Бережнюка, І.С. Блохіної, Д.Б. Кадирова, К.А. Латифова, Н.Ю. Ляшок, 
Ф.Х. Найта, Х.Н. Факерова та інших. 

Науковці зосереджували свою увагу на аналізі трудових конфліктів в митних органах, 
висвітленні організаційних аспектів функціонування діючої системи управління конфліктами. Проте, 
окремі її аспекти, зокрема, ті, що пов’язані з проблемами теорії та методології регулювання та 
управління трудовими конфліктами в митних органах з урахуванням особливостей і чинників, що 
впливають на характер праці, її оплати та стимулювання, ще не отримали належного висвітлення в 
існуючій літературі та потребують подальшого дослідження. Вирішення цієї проблеми набуває 
особливої актуальності для розвитку митної справи з метою захисту економічних інтересів і 
забезпечення національної безпеки України, підвищення рівні життя персоналу митних органів і 
населення країни в цілому. 

 
Мета. 
Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій з 

регулювання трудових конфліктів в митних органах України. 
 
Методологія дослідження. 
У роботі застосовано сукупність загальних та спеціальних методів і підходів. За допомогою 

загальних методів проаналізовано теоретичні аспекти механізму регулювання трудових конфліктів 
в митних органах. Для розкриття сутності регулювання трудових конфліктів в митних органах 
використано системний і структурний підходи. Методи наукової абстракції, системного підходу, 
групування і класифікації використано для розробки пропозицій щодо напрямів удосконалення 
механізму регулювання трудових конфліктів в митних органах. 

 
Результати. 
В сучасних умовах створення ефективної системи управління соціально-трудовими 

відносинами залежить не лише від законодавчого регулювання. Воно вимагає впровадження нових 
соціально-економічних підходів до вирішення трудових конфліктів [1]. Важливе місце при 
поліпшенні соціально-трудових відносин в митній системі слід приділити методам вирішення 
трудових конфліктів в митних органах.  

Як правило, управління конфліктом спрямоване на його вирішення, врегулювання чи 
усунення.  

Вирішення конфлікту – це зняття протиріч, що викликали конфлікт, та встановлення 
нормальних взаємовідносин між протиборчими сторонами. Воно передбачає усунення джерела 
конфлікту, а його врегулювання означає припинення конфліктних дій і ворожості, зниження причин 
конфлікту [2]. 

Управління конфліктами – це цілеспрямований вплив щодо усунення (мінімізації) причин, що 
породили конфлікт, або на корекцію поведінки учасників конфлікту в реальних умовах 
функціонування митних органів. 

Аналіз наукових праць свідчить, що існує досить багато методів управління конфліктами. Їх 
подяляють на п’ять груп: 

1. Методи впливу на конкретного співробітника. Ці методи полягають в умінні правильно 
організувати свою власну поведінку, висловити свою точку зору, не викликаючи захисної реакції з 
боку інших співробітників. Даний метод допомагає співробітнику утримати свою позицію, не 
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перетворюючи іншого співробітника в свого ворога. Важливо, що використання цього підходу 
вимагає навичок і практики, але це буває виправданим в майбутньому. Воно особливо корисне, 
коли один співробітник хоче передати щось іншому співробітнику, але не хоче, що б той сприйняв 
це негативно і перейшов би в атаку. 

2. Методи з усунення організаційних конфліктів (структурні). Ці методи впливу на 
організаційні конфлікти, що виникають через необґрунтований розподіл повноважень, організацію 
праці, прийнятої системи стимулювання в митних органах тощо. До цих методів відносимо: 
роз’яснення вимог до роботи, координаційні та інтеграційні механізми, загальноорганізаційні цілі, 
використання систем винагороди. 

Роз’яснення вимог до роботи передбачає те, що кожен співробітник повинен чітко уявити, які 
результати від нього потрібні, і з чого складаються його обов’язки, відповідальність, межі 
повноважень, етапи роботи. Даний метод реалізується у вигляді розробки та реалізації посадових 
інструкцій, розподілу прав і відповідальності за рівнями управління митної служби. 

Координаційні та інтеграційні механізми – передбачають встановлення ієрархії 
повноважень, раціоналізують взаємодію співробітників, прийняття рішень та інформаційні потоки в 
середині митних підрозділів. Коли два або більше підлеглих мають розбіжності з певного питання, 
конфлікту можна уникнути, звернувшись до керівника, пропонуючи йому прийняти рішення. 
Важливе місце займають також такі засоби інтеграції, як: цільові та міжфункціональні групи, наради 
між відділами. Комплексні цілі їх здійснення вимагають проведення спільних зусиль відділів, двох 
або більше співробітників або груп. Основна ідея, що лежить в основі цього методу – направити 
зусилля всіх сторін на досягнення мети митного підрозділу. 

Співробітники, які вносять пропозиції для досягнення цілей, допомагають іншим організаціям 
і намагаються вирішити проблеми комплексно, винагороджуються вдячністю, премією, визнанням 
або підвищенням по службі. При цьому, щоб система стимулювання не заохочувала 
неконструктивну поведінку деяких співробітників або груп митного підрозділу. Скоординоване 
систематичне використання цієї системи дозволяє заохочувати тих, хто сприяє досягненню цілей 
підрозділу, допомагає співробітникам зрозуміти, як їм слід поводитися в конфліктній ситуації, з 
огляду на бажання керівника митного органу [3]. 

3. Міжособистісні або стилі поведінки в конфлікті.  
Ухилення – співробітник намагається піти від конфлікту.  
Згладжування – співробітник переконаний, що не варто сердитися, тому, що “ми всі – одна 

щаслива команда”. При цьому можна забути про проблему, що лежить в основі конфлікту. В 
результаті може настати мир і спокій, але проблема залишиться, що може призвести до вибуху.  

Застосовуючи метод примусу, використовуються засоби, щоб змусити прийняти свою точку 
зору за всяку ціну. Цей стиль може бути ефективний там, де керівник має сильну владу над 
підлеглими. 

Компроміс передбачає прийняття точки зору іншої сторони, але до певної міри. Це дозволяє 
звести до мінімуму недоброзичливість і швидко розв’язати конфлікт для задоволення всіх сторін. 
Використання компромісу на початковій стадії конфлікту дозволяє скоротити час пошуку 
альтернативного варіанту. 

Вирішення проблеми – визнання розходження в думках, ознайомлення з іншими точками 
зору і прийняття оптимального варіанту рішення в митних підрозділах [4]. 

4. Переговори. Являють собою тактичні прийоми, спрямовані на пошук взаємоприйнятних 
рішень для конфліктуючих сторін в умовах митного підрозділу на основі виконання наступних умов: 

- існування взаємозалежності конфліктуючих сторін; 
- відсутність більшого розходження в можливостях учасників конфлікту; 
- відповідність стадії розвитку конфлікту можливостям ведення переговорів; 
- участь в переговорах конфліктуючих сторін, які реально приймають рішення в ситуаціях, 

які виникають на різних етапах. 



ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС 
Міжнародний науковий журнал 

Випуск 3. 2018 

THE ECONOMIC DISCOURSE 
International scientific journal 

Issue 3. 2018 

 

 

49 

Тому переговори ведуться тільки з тими силами, які мають владу і можуть вплинути на 
результат ситуації, що розглядається. Виділяють дві групи, чиї інтереси мають місце в конфлікті: 
порушені особисті інтереси групи, які беруть участь в конфлікті, але не завжди від цих груп 
залежить ведення реальних переговорів; порушені інтереси групи, але ці сили не прагнуть до 
відкритого прояву своєї зацікавленості, їх дії приховані до певного часу. 

Виділяють такі стадії проведення переговорів, як: підготовка до початку переговорного 
процесу; попередній вибір позиції в проведених переговорах; пошук взаємоприйнятного і 
обґрунтованого варіанту рішення; завершення переговорного процесу. Також можливі відповідні 
агресивні дії. 

5. Відповідні агресивні дії (ці методи застосовують у крайніх випадках, коли неможливі всі 
попередні методи). В даному випадку з метою зниження інтенсивності і вирішення конфліктів 
використовують методи, пов’язані: 

- з посиленням адміністративного тиску на учасників конфлікту з боку керівництва митного 
органу; 

- зі зміною порядку розподілу та витрачання ресурсів, їх перерозподілу в технологіях 
виробництва чи їх поділу, розподілу між підрозділами в митних органах; 

- із зміною структури підрозділу в митних органах з наступним перерозподілом функцій 
тощо. 

Керівнику підрозділу митного органу належить важливе місце у спільному вирішенні 
конфліктів, враховуючи вимоги різних сторін. У цих умовах важливим вважаємо перелік правил, які 
дають орієнтири для лінії поведінки і протидіють виникненню конфлікту [5]. 

Використовуючи запропонований перелік методів управління конфліктами в митних органах, 
доцільно дотримуватись рекомендацій з вирішення конфліктів, а саме: 

- визнати існування конфлікту в митних органах, тобто визнати наявність протилежних 
цілей, методів у опонентів, виявити самих співробітників-учасників. Ці питання досить складно 
вирішити. Буває так, що конфлікт існує вже давно, співробітники страждають, а визнання немає, 
кожен вибирає форму поведінки і впливу на іншого, разом з тим спільного розгляду виходу з 
конфлікту в колективі не відбувається; 

- оцінити і визначити можливість проведення переговорів. Визнаючи наявність конфлікту і 
складності його вирішення відразу, доцільно домовитися про важливість ведення переговорів і 
уточнити, яких саме переговорів (з участю посередників або без них і хто може бути посередником, 
що влаштовує обидві сторони конфлікту в митному підрозділі); 

- узгодити процес проведення переговорів. Необхідно приймати рішення де, коли і як 
почнуться переговори, тобто встановити місце, терміни, процедуру проведення переговорів, час 
початку спільного їх ведення; 

- провести моніторинг та встановити перелік питань, що характеризують предмет 
конфлікту. На цій стадії виявляють спільні підходи до вирішення проблеми, уточнюють позиції 
сторін, визначають точки розбіжностей і можливості зближення позицій сторін конфлікту; 

- обґрунтувати і розробити варіанти вирішення. Спільно пропонують варіанти рішень з 
урахуванням розрахунку витрат по кожному з них і можливих наслідків в митних органах; 

- обґрунтувати і прийняти узгоджене рішення. Після розгляду різних можливих варіантів, 
на основі взаємного обговорення та за умови, що вони влаштовують сторони, приходять до спільної 
думки [5]. 

В цілому реалізація цих рекомендацій дозволить вирішити трудові конфлікти в митних 
органах, а також поліпшити соціально-трудові відносини, що в кінцевому підсумку сприятиме 
підвищенню ефективності митного обслуговування в Україні. 

Cтратегія розвитку соціально-трудових відносин в митних органах в умовах глобалізації має 
формуватися на основі новітніх положень Міжнародної організації праці щодо головних функцій 
держави в даній сфері, а саме: забезпечення якості і дієвості законодавства у соціально-трудовій 
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сфері; формування та розвитку в державі системи соціально-трудового моніторингу; 
запровадження та удосконалення системи національних соціально-трудових стандартів; 
забезпечення ефективної допомоги в діяльності державних інспекцій згідно з потребами 
державного регіонального управління працею. Враховуючи національні умови, вони потребують 
постійного розвитку, щоб, по-перше, вчасно відповісти на виклики глобалізації; по-друге, 
забезпечити надійний захист національних інтересів та максимально знизити загрози і ризики для 
вітчизняної економіки [6-8]. 

 
Висновки і перспективи. 
Викладене вище дає підстави для висновку, що запропонований перелік методів управління 

конфліктами в митних органах надасть можливість визнати існування конфлікту в митному 
підрозділі, тобто визнати наявність протилежних цілей, методів у опонентів, виявити співробітників-
учасників; оцінити і визначити можливість проведення переговорів; провести моніторинг та 
встановити перелік питань, що характеризують предмет конфлікту; обґрунтувати і прийняти 
узгоджені рішення. 

Реалізація запропонованих напрямів удосконалення механізму регулювання трудових 
конфліктів в митних органах дозволить значно підвищити ефективність митного обслуговування, 
забезпечити економічну безпеку держави, а також підвищити рівень життя персоналу митних 
органів України. 
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Abstract 
The structural modernization of Ukraine's economy, its integration into the world community requires a concerted policy 

in the field of social and labor relations and their further development in accordance with modern European standards. At the  

present stage, the customs system is the main institution of state regulation. This in turn requires new approaches to the 
regulation of social and labor relations. The experience of the customs authorities shows that the effectiveness of customs 

activities depends on the effective organization of work, the improvement of the promotion of labor, the improvement of 

social and labor relations, the elimination of labor conflicts and the timely implementation of the functions of the customs 
authorities of the functions assigned to them, rationalization of the labor process, in the process of customs clearance and 

customs control of goods and vehicles, their movement and provision of other types of customs services. Therefore, at the 

present stage of development of foreign economic activity the study of the problems of regulation of labor conflicts in the 
customs authorities becomes of special urgency. 

A set of general and special methods and approaches are used in the paper. With the help of general methods, the 

theoretical aspects of the mechanism of regulation of labor conflicts in the customs authorities are analyzed. In order to 
reveal the essence of the regulation of labour conflicts in the customs authorities, systemic and structural approaches are 

used. Methods of scientific abstraction, systematic approach, grouping and classification are used to develop proposals for 
improving the mechanism of regulation of labour conflicts in customs authorities. 

The main directions of improvement of the mechanism of regulation of labor conflicts in the customs bodies are 

proposed. Based on conflict management methods in the customs authorities, recommendations for resolving conflicts have 
been developed. 

Implementation of the proposed directions of improvement of the mechanism of regulation of labor conflicts in the 

customs authorities will significantly improve the efficiency of customs services, ensure economic security of the state, as 
well as improve the living standards of the personnel of the customs authorities of Ukraine. 

Keywords: personnel, customs authorities, mechanism of regulation of labor conflicts, system, methods of conflict 

management. 
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ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

 
Анотація 
Останніми роками швидкими темпами зростає кількість операторів, що беруть участь у процесі товароруху 

лікарської рослинної сировини, збільшується кількість споживачів, які використовують фітотерапію для 
профілактики і лікування захворювань. У той же час є низка проблем, які ускладнюють ситуацію на ринку 

лікарської рослинної сировини, тому вдосконалення системи стратегічного аналізу та управління виробництвом 

лікарської рослинної сировини є однією з умов підвищення ефективності даної галузі.  
Дослідження засноване на використанні математичного моделювання та економіко-статистичних методів. 

Для прогнозування значень показників виробництва лікарської рослинної сировини побудовано модель множинної 

регресії й оцінено її адекватність за критерієм Фішера. 
З урахуванням ймовірних технологічних змін глобального характеру (початок нового технологічного циклу 

або його затримка з акцентом на масштабному тиражуванні поліпшених інновацій) і можливих варіантів 

трансформації ринкової кон'юнктури нами було обґрунтовано три базових адаптаційних сценарії розвитку ринку 
лікарської рослинної сировини на перспективу: інерційного, помірного та інноваційного розвитку. Запропоновано 

прогнозну модель обсягів виробництва лікарської рослинної сировини, що передбачає їх моделювання на основі 
множинної регресії. 

Використання запропонованої моделі обсягів виробництва лікарської рослинної сировини надасть змогу 

формувати достовірні баланси попиту і пропозиції на перспективу залежно від чинників впливу і сценаріїв його 
розвитку. 

Ключові слова: прогноз, сценарії, стратегія, розвиток, ринок, лікарські рослини, сировина, виробництво. 

 
Вступ. 
В умовах складної економічної ситуації фармацевтичний ринок все частіше проявляє 

інтерес до лікарських рослин як джерела сировини для ефективного виробництва безпечних 
лікарських засобів. Останніми роками швидкими темпами зростає кількість операторів, що беруть 
участь у процесі товароруху лікарської рослинної сировини, збільшується кількість споживачів, які 
використовують фітотерапію для профілактики і лікування захворювань. У той же час є низка 
проблем, які ускладнюють ситуацію на ринку лікарської рослинної сировини. Тому вдосконалення 
системи стратегічного аналізу та управління виробництвом лікарської рослинної сировини є однією 
з умов підвищення ефективності даної галузі виступаючої вирішальним фактором його 
конкурентоспроможності. На основі такого аналізу можливе розроблення стратегічної програми 
поведінки суб’єктів ринку лікарської рослинної сировини. 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретико-методичні та прикладні аспекти розвитку ринку лікарських рослин висвітлено у 

працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: А.Л. Бойко, С.В. Гарна, Л.А. Глущенко, 
С.В. Гриценко, Л.І. Демкевич, А.І. Русинов, Б.Б. Семак, О.І. Тихонов та ін. Деякі питання щодо 
культивування та організації виробництва лікарських рослин висвітлювали у своїх працях такі 
вітчизняні вчені, як: О.Г. Губаньов, Т.В. Мірзоєва, В.В. Рак, А.С. Швець та ін. Однак, незважаючи на 
значний обсяг теоретичних і методологічних досліджень, низка питань, що стосуються економічних 
проблем функціонування ринку лікарської рослинної сировини, досі залишаються не всебічно 

http://teacode.com/online/udc/33/339.13.html
http://teacode.com/online/udc/63/633.8.html
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опрацьованими. Окремої уваги заслуговує опрацювання проблеми прогнозування розвитку 
виробництва лікарських рослин та ринку лікарської рослинної сировини загалом. 

 
Мета. 
Метою статті є обґрунтування перспектив та визначення ймовірних прогнозних сценаріїв 

розвитку ринку лікарської рослинної сировини. 
 
Методологія дослідження. 
Методологія дослідження заснована на використанні математичного моделювання та 

економіко-статистичних методів дослідження. Для прогнозування значень показників виробництва 
лікарської рослинної сировини побудовано модель множинної регресії й оцінено її адекватність за 
критерієм Фішера. 

 
Результати. 
Потенціал національної фармацевтичної науки, промисловості, а також галузі сільського 

господарства, що виробляє лікарську рослинну сировину, є важливим показником можливості 
держави протидіяти зовнішнім і внутрішнім загрозам, у тому числі загрозам глобальних пандемій [1, 
с. 66]. Тому дуже важливим є розвиток вітчизняного виробництва лікарських рослин із сировини, 
вирощеної й заготовленої аграрними підприємствами України, а також забезпечення внутрішніх 
потреб і збільшення експорту якісної, екологічно чистої готової продукції. 

В умовах, які склалися, та з огляду на ретроспективний аналіз розвитку ринку лікарської 
сировини в Україні, великий природно-ресурсний потенціал, пріоритети аграрної політики, що 
спрямовані на перетворення сільського господарства у високоефективну галузь економіки, 
необхідно вирішити питання стратегічного розвитку лікарського рослинництва. 

Зважаючи на курс державної економічної політики України в напрямі імпортозаміщення 
щодо соціально значущих галузей, продуктів і виробів, виробництво вітчизняних медичних 
препаратів рослинного походження та отримання ефірних олій із власної сировини є одним із 
першорядних завдань. В умовах стратегічного планування важливо визначити місце лікарського 
рослинництва в економічному розвитку країни та організувати новітнє високоефективне 
виробництво цієї продукції [2, с. 22]. Особлива увага має надаватись процесу розробки сценаріїв 
(упорядкованих в часі ситуацій, які визначаються з метою передбачення ймовірних 
взаємопов’язаних між собою подій). Проте, сценарії не являються ні планами, ні прогнозами. Вони 
прогнозуються для урахування та мінімізації виробничих ризиків в процесі реалізації стратегічних 
напрямків розвитку діяльності. 

Сценарні умови розвитку лікарського рослинництва та загальний розвиток галузі лікарського 
рослинництва залежить від двох пов’язаних чинників: економічних умов функціонування галузі 
(існування державної підтримки) та рівня розвитку й ефективності функціонування ринку лікарських 
рослин, його вплив на соціальні показники життя населення. 

Для підтримки високого рівня конкурентоспроможності продукції на світових ринках і 
стимулювання інноваційної активності в агрофармацевтичній галузі необхідне формування 
потужного маркетингового комплексу просування лікарської рослинної сировини як для вирішення 
внутрішніх проблем, так і для пом'якшення негативних чинників, що обмежують потенціал зростання 
регіональної економіки. З урахуванням ймовірних технологічних змін глобального характеру 
(початок нового технологічного циклу або його затримка з акцентом на масштабному тиражуванні 
поліпшених інновацій) і можливих варіантів трансформації ринкової кон'юнктури нами були 
обґрунтовані три базових адаптаційних сценарії розвитку ринку лікарської рослинної сировини на 
перспективу: інерційного, помірного та інноваційного розвитку (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Адаптаційні сценарії розвитку ринку лікарської рослинної сировини* 

Сценарій інерційного розвитку 
(передбачає збереження існуючих тенденцій і практик в умовах повільного зростання, сировинної орієнтації аграрної 

економіки і її залежності від зовнішньої кон'юнктури) 

Розвиток інфраструктури 
ринку 

Акцент на ситуаційні рішення і м'які реформи. Адаптація готових організаційних форм 
управління, інфраструктурних елементів, технологій і виробництв. 

Розширення попиту 
продукцію 

Перерозподіл зусиль з просування продукції на користь бізнес-асоціацій та контактних 
аудиторій, диференціація інструментів стимулювання за типами споживачів 

Формування рівноправних 
економічних відносин між 

учасниками ринку 
Консервація базових інститутів. М'яка реформа законодавства в рамках традиційного права  

Створення єдиного 
економічного простору 

Ручне управління економікою, в тому числі інноваційними процесами; точкові рішення щодо 
поліпшення маркетингового та інноваційного бізнес-клімату 

Інформаційне 
забезпечення учасників 

ринку 
Поступове створення інформаційних баз даних відповідно до виникаючих запитів 

Сценарій помірного розвитку 
(поступове нарощування потенціалу інноваційного розвитку) 

Розвиток інфраструктури 
ринку 

Активне залучення в агрофармацевтичну сферу позабюджетних коштів (державно-приватне 
партнерство), підтримка креативного класу і загальноекономічного середовища; масштабна 
локалізація виробничо-збутових структур 

Розширення попиту на 
продукцію 

Товарна пропаганда і рекламування продукції з лікарської рослинної сировини, її корисних і 
поживних властивостей 

Формування рівноправних 
економічних відносин між 

учасниками ринку 

Цільова підтримка бізнес-клімату; підтримка інтеграції та кооперації суб'єктів ринкової 
взаємодії; вдосконалення антимонопольної і податкової політики; інтенсифікація розвитку 
професійних компетенцій учасників ринку на основі модернізації освітніх програм, системи 
підготовки та перепідготовки кадрів 

Створення єдиного 
економічного простору 

Поступовий розвиток загальноекономічного середовища в АПК, інфраструктури 
маркетингової та інноваційної діяльності  

Інформаційне 
забезпечення учасників 

ринку 

Організація системи інформаційного забезпечення, доступної для учасників ринку, що 
розкриває відомості про ціни, обсяги продажів, товарні запаси на цьому ринку, прогнозні 
показники його функціонування 

Сценарій інноваційного розвитку 
(інноваційний розвиток галузі на постіндустріальному етапі) 

Розвиток інфраструктури 
ринку 

Комплексна реформа: вдосконалення системи оптової реалізації на основі формування 
торгово-виробничих об'єднань, розширення сфери діяльності збутових кооперативів різного 
рівня, розвиток споживчої кооперації, організація роботи бірж, в тому числі електронних, 
кластеризація регіональної виробничо-збутової системи функціонування ринку 

Розширення попиту на 
продукцію 

Комплексна реформа: створення та впровадження інструментів стимулювання попиту на 
продукцію і підтримки її пропозиції; стимулювання використання мінімальних розмірів 
торговельних націнок за соціально-значимими видами товарів заходами антимонопольної і 
податкової політики; поетапне введення системи державного замовлення для забезпечення 
продукцією соціально-незахищених верств населення та інституціональних структур 

Формування рівноправних 
економічних відносин між 

учасниками ринку 

Принципове поліпшення інституціональних умов: забезпечення ефективної антимонопольної 
політики, підтримка конкуренції (подолання корупційних механізмів функціонування 
агробізнесу, скорочення адміністративних бар'єрів); збільшення обсягу преференцій і 
податкових  

 
пільг з метою впровадження інновацій та забезпечення сталого економічного зростання; 
впровадження механізму індикативних цін 

Створення єдиного 
економічного простору 

Введення диференційованих тарифів на перевезення продукції, об'єднання в єдиний 
управлінський процес виробництва і маркетингу з метою виявлення на нульовій стадії 
життєвого циклу потреб в тому чи іншому продукті, гнучкого ціноутворення, здійснення 
науково-дослідних робіт з розробки товарів ринкової новизни, індикативного планування і 
прогнозування попиту, залучення інвестиційних та фінансових ресурсів, організації 
ефективного просування і дистрибуції 

Інформаційне 
забезпечення учасників 

ринку 

Розвиток цілісної маркетингової інформаційної системи з підбору комунікаційних інструментів 
(PR, прямий маркетинг, реклама та ін.), що полегшують обмін інформацією про продукцію, її 
якісні характеристики, ділової репутації та підприємницької активності підприємств з 
реальними і потенційними споживачами з метою підвищення престижності товарних марок і 
динаміки продажів 

*Джерело: сформовано автором за [3-8]. 
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Під реалізацією сценарію інноваційного розвитку мається на увазі здійснення заходів із 
налагодження економічного середовища на ринку лікарської рослинної сировини, яке передбачає 
використання державних заходів стимулювання одночасно з ринковими механізмами розвитку. При 
цьому ефективність такої підтримки на ринку лікарської рослинної сировини безпосередньо буде 
залежати від дієвості механізмів державної підтримки, які здатні конкурувати за своєю ефективністю 
з ринковими. 

Варто відмітити, що реалізація лише одного з будь-яких сценаріїв у чистому вигляді має 
низьку ймовірність з огляду на високий рівень інвестиційних витрат інноваційного розвитку. Тому 
державна підтримка, як правило, обмежується визначеним переліком заходів та розташовується в 
осях координат залежно від фактичних обсягів фінансування, ефективності інституціональних 
перетворень тощо. 

Незважаючи на очевидні складнощі реалізації, сценарій інноваційного розвитку є найбільш 
перспективним для впровадження, оскільки ризики і збитки від його затримки будуть рости в 
геометричній прогресії. За умови дотримання інституціональних умов (пом'якшення 
адміністративних бар'єрів, розширення податкових пільг, створення жорстких обмежень для 
агроформувань, які не мають наміру здійснювати інновації та модернізувати виробництво), 
необхідне нарощування витрат може досить швидко задовольнити інноваційні запити агробізнесу 
та сприяти притоку в цю сферу солідних інвестиційних ресурсів [8]. 

Впровадження сценарію інноваційного розвитку дозволяє органам державної влади 
запровадити механізм регулювання, який у певній мірі може бути використаним також для 
реалізації сценаріїв, спрямованих на розвиток конкуренції на ринку лікарської рослинної сировини, 
регулювання рівня формальних та неформальних преференцій, руйнування економічних бар’єрів 
та удосконалення конкурентного механізму здійснення державних закупівель [9-10]. 

Тобто, даний підхід не можна назвати «панацеєю», проте, він може виступити у якості 
основи для впровадження гнучких державних програм, спрямованих на коригування асортиментно-
якісного, цінового, збутового блоків маркетингової стратегії підприємств на ринку лікарської 
рослинної сировини в ході контролю за їх виконанням. 

Отже, реалізація стратегії розвитку ринку лікарської рослинної сировини дасть можливість 
трансформувати процес управління виробництвом та реалізацією лікарської рослинної сировини у 
форму безперервно оновлюваної стратегічної діяльності, направленої на розробку та прийняття 
нових управлінських рішень, заснованої на результатах актуальних маркетингових досліджень та 
інноваційних імперативів. 

Важливим елементом стратегічного розвитку ринку лікарської рослинної сировини є 
прогнозування обсягу пропозиції на цьому ринку, а саме обсягів виробництва, що включають як 
культурне виробництво так і збирання дикорослої рослинної сировини. Як вже зазначалось, за 
останні 10 років спостерігається тенденція до збільшення обсягів виробництва лікарської рослинної 
сировини з незначними коливаннями в межах від 3,5 до 5,5 тис. т [11]. В основному зростання 
відбувається за рахунок збільшення обсягів вирощування лікарських рослин в культурі. 

Прогноз розвитку виробництва лікарської рослинної сировини має бути розроблений за 
варіантами на основі визначених сценаріїв з різними темпами зростання обсягів культивування та 
збирання лікарських рослин, напрямками їх розвитку, обсягів залучених ресурсів, структурою та 
розміщенням продукції виробництва [12]. 

Для прогнозування значень показників виробництва лікарської рослинної сировини 
побудована модель множинної регресії і оцінена її адекватність за критерієм Фішера. Модель 
множинної регресії в загальному можна представити у такому вигляді: 

 
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βmXm + ε,      (1) 
де Y – залежна (результуюча) змінна; 
X = X (X1, X2, ..., Xm) – вектор незалежних (факторних) змінних; 
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β – вектор параметрів (що підлягають визначенню); 
ε – випадкова помилка (відхилення);. 
β0 – вільний член, який визначає значення Y, в разі, коли всі пояснюючі змінні Xj рівні 0. 
З метою формування множинної регресії введемо такі умовні позначення змінних: 

позначимо залежну змінну виробництва лікарської рослинної сировини через PMMHS; незалежні 
змінні: EMMHS – експорт лікарської рослинної сировини; IMMHS – імпорт лікарської рослинної 
сировини; DCMMHS – попит на внутрішньому ринку лікарської рослинної сировини (внутрішній 
обсяг споживання). 

З урахуванням зроблених нами позначень модель множинної регресії залежності обсягу 
виробництва лікарської рослинної сировини від чинників впливу матиме вигляд: 

 
PMMHS = β0 + β1*EMMHS + β2*IMMHS 2 + β3*DCMMHS + ε,   (2) 

 
Результат множинного коефіцієнту кореляції R = 0,999 засвідчив сильний зв'язок між 

результуючим показником та факторними ознаками. Коефіцієнт детермінації R2 при цьому дорівнює 
0,998. Оскільки фактичне значення F>Fkp, то коефіцієнт детермінації статистично значимий і 
рівняння регресії статистично надійно. 

Загалом в результаті проведених розрахунків за допомогою програмного продукту EViews 
10 було отримано рівняння множинної регресії: 

 
PMMHS = 0,09238+0,9552*EMMHS–0,8502*IMMHS +0,9383*DCMMHS,   (3) 

 
Можлива економічна інтерпретація параметрів моделі: збільшення обсягів експорту 

лікарської рослинної сировини на 1 т призведе до збільшення обсягів виробництва в середньому на 
0,9552 т; збільшення імпорту на 1 т, навпаки, призведе до зменшення показника виробництва в 
середньому на 0,8502 т; збільшення внутрішнього ринку на 1 т – призведе до збільшення PMMHS 
на 0,9383 т. Статистична значимість рівняння перевірена за допомогою коефіцієнта детермінації і 
критерію Фішера. Встановлено, що в досліджуваній ситуації 99,8 % загальної варіабельності 
PMMHS пояснюється зміною факторів введених в модель. 

На основі даних моделі здійснено прогноз на період до 2020 залежно від сценаріїв розвитку 
ринку лікарської рослинної сировини (табл. 2). 

Таблиця 2 
Прогноз обсягів виробництва лікарської рослинної сировини 
на період до 2020 року залежно від факторних ознак, тис. т* 

Показники 
Роки 

2018 2019 2020 

Сценарій інерційного розвитку 

Обсяг виробництва лікарської рослинної сировини 5,5 5,8 6,1 

Обсяг експорту лікарської рослинної сировини 3,4 3,6 3,8 

Обсяг імпорту лікарської рослинної сировини 1,2 1,2 1,2 

Обсяг внутрішнього ринку лікарської рослинної сировини 3,3 3,4 3,5 

Сценарій помірного розвитку 

Обсяг виробництва лікарської рослинної сировини 5,8 6,9 8,0 

Обсяг експорту лікарської рослинної сировини 3,6 3,8 4,8 

Обсяг імпорту лікарської рослинної сировини 1,1 1,1 1,3 

Обсяг внутрішнього ринку лікарської рослинної сировини 3,3 3,5 4,5 

Сценарій інноваційного розвитку 

Обсяг виробництва лікарської рослинної сировини 7,4 9,0 11,1 

Обсяг експорту лікарської рослинної сировини 4,0 4,6 5,4 

Обсяг імпорту лікарської рослинної сировини 1,1 1,3 1,5 

Обсяг внутрішнього ринку лікарської рослинної сировини 4,5 5,7 7,2 

*Джерело: авторські розрахунки. 
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За сценарієм інерційного розвитку, який буде супроводжуватись тенденціями, що склались 
протягом останніх років, буде повільне зростання експорту у зв’язку з підвищенням попиту за 
кордоном на вітчизняну лікарську рослинну сировину та заключенням форвардних контрактів на 
майбутній врожай. Також буде стійкий попит з боку внутрішніх споживачів у зв’язку з чим існуватиме 
тенденція до збільшення імпортних операцій, щоб покрити дефіцит вітчизняної сировини. Загалом, 
за сценарієм інерційного розвитку обсяг виробництва лікарської рослинної сировини зросте до 
2020 року до 6,1 тис. т. 

За умов помірного розвитку, враховуючи політику імпортозаміщення на ринку лікарської 
рослинної сировини, а також запровадження організаційно-економічних інструментів розвитку 
внутрішньої галузі виробництва та перероблення лікарських рослин, обсяг виробництва зросте до 
2020 року на 2,5 тис. т та сягне 8,0 тис. т. При оптимістичному сценарії інноваційного розвитку за 
рахунок збільшення попиту з боку вітчизняних переробників показник виробництва лікарської 
рослинної сировини сягне до 2020 року значення 11,1 тис. т. 

 
Висновки і перспективи. 
Загалом, розглянуті сценарії та стратегічні пріоритети державної політики розвитку 

лікарського рослинництва мають бути прийняті як цільові засади для розроблення проекту 
державної програми розвитку виробництва та перероблення лікарських рослин, а також 
регіональних та місцевих програм розвитку цієї галузі. Це надасть можливість реалізувати намічені 
заходи щодо забезпечення збалансованості, їх цільового і адресного спрямування, підкріплені 
необхідними ресурсами. Сформовано прогнозну модель обсягів виробництва лікарської рослинної 
сировини, що передбачає їх моделювання на основі множинної регресії. Використання 
запропонованої моделі обсягів виробництва лікарської рослинної сировини дасть змогу формувати 
достовірні баланси попиту і пропозиції на перспективу залежно від чинників впливу і сценаріїв його 
розвитку.  
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FORECAST SCENARIOS OF THE MEDICINAL PLANT RAW MATERIAL MARKET 

DEVELOPMENT  
 

Abstract 

In recent years, the number of operators involved in the process of commodity circulation of medicinal plant raw 

materials has grown rapidly, the number of consumers who use phytotherapy for the prevention and treatment of diseases is 
increasing. At the same time, there are a number of issues that complicate the situat ion on the market of medicinal plant raw 

materials. Therefore, the improvement of the system of strategic analysis and management of the production of medicinal 

plant material is one of the conditions for improving the efficiency of this industry serving as a decisive factor in its 
competitiveness. 

The research is based on the use of mathematical modeling and economic and statistical methods. A multiple 
regression model has been constructed and its adequacy according to Fisher's criterion has been estimated to predict the 

values of the indices of medicinal plant material production. 

Taking into account the probable technological changes of a global nature (the beginning of a new technological cycle or 
its delay with an emphasis on the large-scale circulation of improved innovations) and possible variants of the transformation 

of market conditions, we have substantiated three basic adaptation scenarios for the development of the medicinal plant raw 

materials market in perspective: inertial, moderate and innovation development. Projected model of volumes of medicinal 
plant material production, which provides for their modeling on the basis of multiple regression, has been proposed. 

The use of the proposed model of volumes of medicinal plant material production will make it possible to form reliable 

balances of demand and supply in perspective depending on the factors of influence and scenarios of its development. 
Keywords: forecast, scenarios, strategy, development, market, medicinal plants, raw materials, production. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ 
 

Анотація 
В умовах сучасної економіки ефективне функціонування та якісний розвиток підприємств значною мірою 

залежать від активності впровадження ними інноваційної діяльності, застосування інноваційних процесів в 
операційній, управлінський, маркетинговій сфері, освоєння і реалізації інноваційної продукції, послуг. У зв’язку з 

цим, постає доцільність обґрунтування ролі інноваційної діяльності в забезпеченні розвитку підприємств туризму  
У статті структуровано стадії сутнісних характеристик інноваційної діяльності: проектування інновації; 

розробка інновації; тестування інновації; корегування інновації; впровадження інновації. Виділено системи 

атрибутів інноваційної діяльності. Обумовлено важливість інноваційної діяльності у контексті виконання 
сукупності стратегічних, тактичних і оперативних завдань функціонування соціально-економічних систем в 

умовах динамічної зміни параметрів, оточуючого їх середовища. В залежності від структурно-функціональних 

параметрів розвитку підприємства надано характеристику ролі інновацій у розрізі кожного з етапів його 
життєвого циклу. Окреслено чинники, які впливають на рівень ризику розробки та реалізації інвестиційного 

проекту. Охарактеризовано види інновацій туристичних підприємств та специфіку їх впровадження. Графічно 

зображено вплив інноваційної діяльності на забезпечення підтримки процесів розвитку туристичного 
підприємства. 

Оскільки інноваційна діяльність відіграє стратегічно важливу роль у функціонуванні підприємств туризму, 
тому дослідження ролі інноваційної діяльності в забезпеченні розвитку туристичних підприємств дозволить 

максимізувати прибуток, структуризувати перебудову бізнес-процесів, залучити незадіяні резерви розвитку, 

підвищити якість туристичних послуг, покращити керованість підприємства, оптимізувати трансакційні 
витрати, підвищити економічну безпеку підприємства та  споживачів туристичних послуг, автоматизувати 

технологічні процеси і покращити засади раціонального природокористування.  

Ключові слова: розвиток, туристичне підприємство, інноваційна діяльність, життєвий цикл.  
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Вступ. 
Безперервні зміни та оновлення параметрів інституційно-економічного середовища, 

невпинний розвиток науково-технічного прогресу, лібералізація економічних відносин та 
загострення конкурентної боротьби на споживчих ринках вимагають перегляду усталених підходів 
до забезпечення управлінсько-ресурсної підтримки процесів розвитку суб’єктів господарювання в 
розрізі всіх видів економічної діяльності, в тому числі й туристичних підприємств. Налагодження 
ефективних бізнес-процесів підприємств туризму, які б змогли формувати резерви для адекватного 
реагування на виклики оточуючого їх середовища та забезпечувати збалансування економічної, 
соціальної та екологічної сфер у контексті досягнення засад сталого розвитку, потребує не лише 
нарощення ресурсних потужностей підприємств, пошуку незадіяних джерел покращення їх 
фінансового забезпечення, дотримання раціональних підходів до управління туристичними 
підприємствами, але й безперервної підтримки оновлення структурно-функціональних параметрів 
діяльності підприємств через реалізацію механізмів впровадження в практику господарювання 
сучасних інновацій. 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Сутнісно-змістовим характеристикам інноваційної діяльності присвячені праці 

С. Покропивного, Т. Майорової, П. Микитюка і Б. Сеніва, Р. Квасницької та Н. Ардашкіної. 
Понятійно-категорійний апарат інноваційної діяльності туристичного підприємства добре розкритий 
у роботах О. Гарбери. Проте питання впливу інноваційної діяльності в забезпеченні розвитку 
туристичних підприємств залишається недостатньо розкритим. 

 
Мета. 
Метою статті є вивчення впливу інноваційної діяльності на забезпечення підтримки процесів 

розвитку туристичного підприємства.  
 
Методологія дослідження. 
У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: 

системного аналізу (для розкриття основ понятійного апарату інноваційної діяльності); 
статистичного аналізу та систематизації (для визначення завдань інноваційної діяльності та ролі 
інновацій, залежно від етапу життєвого циклу туристичного підприємства); емпіричного синтезу та 
узагальнення (для визначення позитивних та негативних якостей досліджуваних методик); 
графічний метод (для наочного зображення теоретичного й аналітичного матеріалу). 

 
Результати. 
Концептуальною ознакою інноваційної діяльності є її новітній характер, що забезпечує 

формування динамічних конкурентних переваг туристичного підприємства на ринку протягом 
конкретно визначеного періоду часу. Підприємства, що періодично впроваджують інновації мають 
не лише сприятливі передумови для отримання вищої норми прибутку за рахунок максимізації цін 
на спектр надаваних туристичних послуг, але й можливості для формування превентивних 
механізмів захисту своїх економічних інтересів, побудови ефективної системи протидії 
дестабілізуючому впливу ймовірних ризиків і загроз, збільшення частки на цільовому сегменті 
туристичного ринку та зменшення залежності від параметрів зміни кон’юнктури останнього.  

Інновацію тлумачать через призму техніко-економічного процесу, який на засадах 
раціонального поєднання продуктів управлінської та розумової праці  зумовлює до створення 
кращих за властивостями нових видів продукції та технологій, що забезпечує формування 
додаткових резервів для отримання вищої норми прибутку суб’єктами господарювання під час 
ведення конкурентної боротьби на їх цільовому сегменті споживчого ринку [8, с. 25]. Інновація є 
кінцевим результатом впровадження новацій з метою імплементації структурних змін у діяльності 
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цільового об’єкта в контексті максимізації масштабів соціально-економічної ефективності його 
функціонування [2]. Своєю чергою, В. Федоренко тлумачить інновацію з позиції процесу, що 
спрямований на проектування, створення, виробництво, розвиток та якісне вдосконалення нових 
видів продукції, технологій, обладнання, устаткування тощо [7, с. 16].  

Учений С. Покропивний під інноваційною діяльністю розуміє цілеспрямований процес 
формалізації результатів наукових досліджень і науково-технічних досягнень у якісно новий (або ж 
вдосконалений) продукт, орієнтація на виробництво якого формує передумови для підвищення 
ефективності функціонування суб’єкта господарювання [6, с. 24]. На думку Т. Майорової, 
інноваційна діяльність є процесом трансформації досягнень науково-технічного прогресу в сферу 
практичного застосування, що охоплює випуск та поширення нових видів техніки та технологій, 
прогресивні міжгалузеві структурні зрушення, реалізацію довготермінових науково-технічних 
програм, фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних структурних змін у 
розрізі всіх сфер суспільного життя, розробку та впровадження нових ресурсоощадних технологій 
тощо [3, с. 128]. Схожої позиції дотримуються П. Микитюк і Б. Сенів, які характеризуються 
інноваційну діяльність як комплекс практичних дій, спрямованих на використання науково-технічних 
результатів для отримання нових або поліпшення існуючих виробів, технологій, методів управління 
тощо [4, с. 9]. 

Враховуючи сутнісні характеристики інноваційної діяльності, можна структуризувати такі її 
стадії: 1) проектування інновації; 2) розробка інновації; 3) тестування інновації; 4) корегування 
інновації; 5) впровадження інновації. Також доцільним є виділення таких систем атрибутів 
інноваційної діяльності:  

1) параметри інноваційної діяльності тісно взаємопов’язані з рівнем розвитку науково-
технічного прогресу в державі, що потребує постійного здійснення масштабних капіталовкладень у 
сегмент підтримки наукової сфери на макрорівні;  

2) активізація темпів розвитку інноваційної діяльності обумовлюється парадигмою 
конкурентної боротьби в процесі функціонування соціально-економічних систем, що формує 
стимули до безперервного вдосконалення структурних параметрів останніх;  

3) інноваційній діяльності притаманний чітко виражений циклічний характер, що зумовлено 
не лише обмеженістю ресурсного базису соціально-економічних систем, але й періодичним 
характером розвитку економічних циклів у часовому вимірі;  

4) ефективність і розвиток інноваційної діяльності значною мірою визначається рівнем 
професійної кваліфікації та компетенції кадрового персоналу, що здійснює реалізацію інноваційного 
проекту;  

5) кінцеві результати інноваційної діяльності мають бути комерціалізовані в процесі 
суспільно-ринкового обміну для подальшої екстраполяції в площину підвищення економічної, 
соціальної та екологічної ефективності функціонування соціально-економічних систем;  

6) інноваційна діяльність потребує підтримки в сфері формалізації превентивних і захисних 
механізмів блокування витоку інформації, що містить науково-технічну таємницю в межах 
параметрів службового використання;  

7) забезпечення належного рівня ефективності інноваційної діяльності потребує програмно-
цільового моделювання стратегічних параметрів розвитку пріоритетних сегментів споживчого ринку. 

Справедливою є позиція Р. Квасницької та Н. Ардашкіної, що інноваційна діяльність 
наділена комплексним системним характером, який агрегується з таких складових, як пошук ідей, 
ліцензій, патентів, кадрів, дослідницька робота, інженерно-технічна діяльність, винахідництво, 
конструювання, інформаційна та маркетингова політика. Очевидно, що такий комплексно-
системний характер інноваційної діяльності обумовлює її важливість у контексті виконання 
сукупності стратегічних, тактичних і оперативних завдань функціонування соціально-економічних 
систем в умовах динамічної зміни параметрів, оточуючого їх середовища (рис. 1). 

Очевидно, що комплексно-системний характер інноваційної діяльності апріорі посилює її 
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стратегічну роль у розрізі всіх сфер суспільно-економічного життя. Важливе місце інноваційна 
діяльність посідає й у функціонуванні підприємств туристичної галузі, що обґрунтовується не лише 
потребою в постійному вдосконаленні існуючих технологій задоволення вподобань і потреб 
споживачів туристичних послуг, але й доцільністю пошуку якісно нових підходів до максимізації 
отримуваного прибутку туристичними підприємствами. 

 

 
Рис. 1. Структуризація завдань інноваційної діяльності* 

*Джерело: розробка автора 

 
Системна стратегічна орієнтація на підтримку розвитку інноваційної діяльності туристичних 

підприємств мобілізує ресурсні резерви для посилення конкурентних переваг їх функціонування на 
ринку, що формалізується у наступному:  

1) покращення рівня якості надаваних туристичних послуг, що забезпечує можливість 
утримання наявних ринкових позицій, розширення клієнтської бази та максимізації задоволення 
потреб споживачів;  

2) реструктуризація технології функціонування низько ефективних бізнес-процесів 
туристичного підприємства та стратегічна переорієнтація на посилення його сильних сторін;  

3) покращення керованості туристичного підприємства, у тому числі на засадах мінімізації 
ризиків прийняття ірраціональних управлінських рішень і допущення помилок суб’єктивного 
характеру;  

4) оптимізація трансакційних витрат туристичного підприємства через реалізацію механізмів 
мінімізації умов невизначеності економічного середовища функціонування цього підприємства (у 
тому числі на засадах раціоналізації інформаційних потоків, покращення процесів збору, обробки, 
систематизації та зберігання інформації), а також вдосконалення системних засад його 
внутрішнього інституційного базису;  

5) автоматизація бізнес-процесів туристичного підприємства, що забезпечує можливість 
підвищення оперативності прийняття управлінських рішень та мінімізацію рівня конфліктності 
середовища в процесі суспільно-ринкового обміну;  

6) можливість залучення недостатньо задіяних резервів нарощення ресурсних потужностей, 
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що обумовлені глобалізацією туристичної галузі, на засадах активізації розвитку комунікаційних 
взаємозв’язків із потенційними зарубіжними контрагентами;  

7) підвищення гарантій безпеки надаваних туристичних послуг клієнтам, що є одним із 
визначальних детермінант вибору пріоритетного туристичного підприємства та ведення 
конкурентної боротьби на ринку;  

8) покращення параметрів ресурсно-ощадності функціонування підприємств туризму та 
імплементація засад раціонального природокористування, що забезпечує підвищення рівня 
екологічної ефективності господарювання цих підприємств. 

Структурно-функціональні параметри розвитку підприємства змінюються залежно від його 
конкретного етапу життєвого циклу (зародження, зростання, зрілість, диверсифікація, занепад чи 
оновлення) [5]. Очевидно, що характеристика ролі інновацій у розрізі кожного з цього етапів також є 
диференційованою (рис. 2.). 

  

Рис. 2. Диференціація характеристики ролі інновацій, залежно від етапу життєвого циклу 
туристичного підприємства* 

*Джерело: розробка автора. 

 
Інноваційній діяльності туристичних підприємств, поряд з іншими видами діяльності, 

притаманний підвищений рівень ризику розробки та реалізації інвестиційного проекту. 
Це обумовлено наявністю об’єктивного впливу цілого ряду чинників, серед яких, зокрема, 

такі:  
1) реалізація інновацій, пов’язана з виконанням науково-технічної праці, яка потребує 

творчого підходу до її виконання, що ускладнює адекватне прогнозування її результатів та 
оцінювання фактичних обсягів, затраченими людино-годинами; 2) проектування та розробка 
інноваційного продукту передбачає організацію проведення цілого ряду експериментів, що не лише 
вимагає залучення масштабного фінансування, але й не гарантує отримання в кінцевому випадку 
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позитивного результату, що посилює ризики успішного завершення інноваційного проекту;  
3) ведення інноваційної діяльності доволі часто потребує залучення туристичним 

підприємством, як внутрішніх інвестиційно-грошових ресурсів, так і позикових кредитних коштів, що 
підвищує ризики його залежності від зовнішнього капіталу;  

4) розробка інновацій та їх ефективне впровадження на ринку туристичним підприємством 
ускладнено піддаються прогнозуванню, адже важко змоделювати не лише розвиток вподобань і 
потреб споживачів у часі, але й характер їх сприйняття впровадженої інновації на туристичному 
ринку;  

5) інноваційна діяльність характеризується високим рівнем насиченої конкурентної боротьби 
на інноваційному ринку, що посилює загрози та ризики прояву ознак недобросовісної конкуренції;  

6) процеси проектування, розробки та впровадження інновацій продукують інформацію, яка 
містить комерційну таємницю туристичного підприємства, що, своєю чергою, потребує реалізації 
адекватних заходів стосовно унеможливлення її витоку за межі службового користування 
обмеженого кола осіб;  

7) реалізація інновацій потребує стратегічного перепроектування структурно-
функціональних параметрів діяльності туристичного підприємства та його ключових бізнес-
процесів, що апріорі формує ризики часткової втрати традиційної ніші споживачів на туристичному 
ринку.  

Мінімізація дестабілізуючого впливу ризиків ведення інноваційної діяльності потребує 
формування системно-послідовного адекватного її організаційно-економічного забезпечення через 
реалізацію механізмів фінансової, науково-технічної, управлінської та рекламної підтримки. Адже, 
формат набору інноваційних продуктів туристичного підприємства, з однієї сторони, формується з 
урахуванням вподобань і потреб споживачів, а з іншої – маркетингово-комунікаційні інструменти 
надають спектр можливостей для корегування споживчих настроїв на туристичному ринку. 

На думку О. Гарбера, інноваційна діяльність туристичних підприємств розвивається в розрізі 
трьох стратегічних напрямів: перший – це проектування організаційних інновацій, що пов’язані з 
управлінськими аспектами розвитку підприємництва та туристичного бізнесу (реорганізація, 
поглинання конкуруючих суб’єктів через впровадження нової техніки та сучасних технологій, 
вдосконалення кадрової політики на засадах оновлення кадрового складу туристичного 
підприємства, підвищення кваліфікації, перепідготовки та стимулювання працівників, оптимізація 
фінансово-економічної діяльності підприємства); другий – розробка маркетингових інновацій, що 
націлені на максимізацію задоволення потреб споживачів туристичних послуг і нарощення 
потужностей підприємств через освоєння нових сегментів туристичного ринку; третій напрям 
передбачає орієнтацію на розробку та впровадження періодичних інновацій, що спрямовані на 
зміну споживчих властивостей туристичного продукту, покращення його позиціонування на ринку, 
підвищення безпечності туристичних послуг і зміцнення конкурентних переваг останніх [1, с. 31]. 
Очевидно, що диференціація видів інновацій туристичних підприємств повинна відбуватися не 
лише з урахуванням галузевих особливостей їх функціонування та сфери впровадження, але й 
перспективних параметрів розвитку туристичної індустрії. Характеристика видів інновацій 
туристичних підприємств та специфіка їх впровадження представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Види інновацій туристичних підприємств* 

Вид інновації Характеристика інновації Специфіка впровадження інновації 

Сервісно-
продуктові 

Передбачають орієнтацію на розробку та 

впровадження якісно нових туристичних 
продуктів, надання інноваційних сервісів 
туристам, що є новими для підприємства або 
ж володіють відмінними споживчими 

властивостями від існуючих аналогів на ринку.   

Потребує залучення масштабної фінансово-

інвестиційної підтримки, у тому числі на засадах 
горизонтально-вертикальної кооперації в 
інноваційній сфері. Вимагає також проведення 
комплексного аналізу ринку для визначення 

перспективних споживчих очікувань клієнтів.  
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Продовження табл. 1 

Організаційно-
управлінські 

Спрямовані на запровадження нових підходів 
до управління туристичним підприємством, 
вдосконалення його організаційної структури, 

покращення керованості інноваційного роз-
витку підприємства. 

Реалізація інновацій зумовлює ризики виникнення 
протистояння змінам, що їх супроводжують, адже 
останні призводять до перерозподілу традиційних 

повноважень і сфер впливу на підприємстві. 

Ринково-
маркетингові 

Передбачають зміну усталених підходів до 
просування туристичних продуктів на ринку 

через реалізацію механізмів рекламної 
політики, використання інноваційних методів 
дослідження ринку, активізації електронних 
продаж тощо.  

Потребує постійного збору, систематизації та 
обробки ринкової інформації, розвитку 

горизонтально-вертикальних комунікаційних 
зв’язків між суб’єктами туристичного ринку та 
диверсифікації каналів охоплення його 
пріоритетного сегменту.  

Технологічні 

Спрямовані на техніко-технологічну 
модернізацію туристичних підприємств, 
підвищення оперативності їх бізнес-процесів 
та автоматизацію прийняття оперативних 

управлінських рішень. 

Потребують забезпечення адекватної технічної 
підтримки, наявності сучасного обладнання та 
оптимізації складових елементів техніко-

технологічних карт туристичного підприємства.  

Екологічні 

Націлені на впровадження енергоощадних 
технологій, становлення засад раціонального 

природокористування в процесі надання 
туристичних послуг, розвиток екологічного 
туризму.  

Реалізація екологічних інновацій притаманна 
підприємствам, що орієнтовані на довгострокову 

перспективу функціонування та потребують 
наявності мотивів у керівництва підприємства 
щодо їх впровадження. 

*Джерело: розробка автора 

 
Інтерпретація впливу інноваційної діяльності в забезпеченні підтримки процесів розвитку 

підприємства туризму представлена на рисунку 3. 
Систематизація науково-методологічних підходів до визначення теоретичної суті 

інноваційної діяльності туристичного підприємства, дозволила сформувати авторське тлумачення 
цього поняття, під яким слід розуміти цілеспрямовану діяльність, що базується на використанні 
науково-технічного, інвестиційного та управлінського ресурсного інструментарію, раціональне 
поєднання якого трансформується в площину проектування та розробки інновацій (продукти, що 
володіють якісно новими структурно-функціональними характеристиками), впровадження в практику 
господарювання туристичного підприємства яких забезпечує формування передумов для 
підвищення ефективності його функціонування, покращення соціально-економічних параметрів 
задоволення потреб та інтересів споживачів, зміцнення превентивних механізмів мінімізації 
дестабілізуючого впливу ризиків і загроз підприємства, а також підвищення рівня його динамічної 
конкурентоспроможності на туристичному ринку. 

Позиціонування сутнісно-змістовних характеристик інноваційної діяльності та її ролі в 
забезпеченні поступального розвитку туристичних підприємств доцільно здійснювати через призму 
таких підходів, як:  

1) результат якісно-структурних еволюційних змін функціонування туристичної індустрії, що 
базуються на використанні новітніх досягнень науково-технічного прогресу та забезпеченні 
інвестиційної підтримки їх впровадження;  

2) об’єктивна потреба в реструктуризації стратегічних бізнес-процесів туристичного 
підприємства, що зумовлена внаслідок постійної зміни вподобань і запитів клієнтів, а також жорсткої 
конкурентної боротьби на ринку туристичних послуг, імплементація в практику господарювання яких 
підвищує параметри ефективності функціонування підприємства;  

3) специфічний вид діяльності туристичного підприємства, що спрямований на модернізацію 
стратегічних параметрів його функціонування на засадах розробки та використання наявних 
досягнень науково-технічного прогресу, ведення якого формує передумови для мінімізації ризиків 
стагнації підприємства в просторово-часовому вимірі.  

Таким чином, стратегічна роль інноваційної діяльності в забезпеченні підтримки процесів 
розвитку туристичних підприємств об’єктивно потребує подальшого обґрунтування сутнісно-
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змістових і прикладних характеристик специфіки формування організаційно-економічного 
інструментарію управління інноваційним розвитком підприємств туристичної галузі. 

 

 
 

Рис. 3. Вплив інноваційної діяльності на забезпечення підтримки процесів розвитку 
туристичного підприємства* 

*Джерело: розробка автора. 

 
Висновки і перспективи. 
Загострення конкурентної боротьби обумовлює доцільність активізації розвитку 

інноваційної діяльності туристичних підприємств, що тлумачиться як цілеспрямована діяльність у 
сфері використання науково-технічного, інвестиційного та управлінського ресурсного 
інструментарію, раціональне поєднання якого трансформується в проектування та розробку 
інновацій (продукти, що володіють якісно новими структурно-функціональними характеристиками), 
впровадження в практику господарювання підприємства яких забезпечує підвищення ефективності 
його функціонування, покращення соціально-економічних параметрів задоволення потреб 
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споживачів, побудови превентивних механізмів мінімізації дестабілізуючого впливу ризиків і загроз 
підприємства, а також зміцнення його конкурентних переваг на туристичному ринку. 

Характер і сфера застосування інновацій туристичного підприємства передбачає їх 
диференціацію за такими видами, як сервісно-продуктові, організаційно-управлінські, ринково-
маркетингові, технологічні та екологічні. Інноваційна діяльність відіграє стратегічно важливу роль у 
функціонуванні підприємств туризму, формалізується в максимізації їх прибутку, структурній 
перебудові бізнес-процесів, залученні незадіяних резервів розвитку, підвищенні якості туристичних 
послуг, покращенні керованості підприємства, оптимізації трансакційних витрат, підвищенні гарантій 
безпеки споживачів туристичних послуг, автоматизації технологічних процесів і становленні засад 
раціонального природокористування.  
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RESEARCH OF THE ROLE OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN ENSURING 

THE DEVELOPMENT OF TOURISM ENTERPRISES 
 

Abstract 
Under conditions of modern economy, efficient functioning and qualitative development of enterprises depend to a large 

extent on the activity of their introduction of innovative activity, the application of innovative processes in the operational, 

managerial, marketing, development and implementation of innovative products and services. In connection with this, it is 

expedient to justify the role of innovation activity in ensuring the development of tourism enterprises.  
The article structured the stages of the essential characteristics of the innovation activity: innovation design; innovation 
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development; innovation testing; innovation adjustments; introduction of innovation. The systems of attributes of innovation 

activity are highlighted. The importance of innovation in the context of the implementation of a set of strategic, tactical and 
operational tasks of the functioning of socio-economic systems in the context of dynamic changes in the parameters of their 

environment. Depending on the structural and functional parameters of enterprise development, a description of the role of 
innovation in the context of each of the stages of its life cycle is given. The factors affecting the risk level of the development 

and implementation of an investment project are identified. The types of innovation of tourism enterprises and the specifics of 

their application are characterized. Graphically depicts the impact of innovation on providing support for the development of 
tourism enterprises. 

Since innovation plays a strategically important role in the functioning of tourism enterprises, therefore, research on the 

role of innovation in ensuring the development of tourism enterprises will formalize profit maximization, structure business 
processes restructuring, attract untapped development reserves, improve the quality of tourism services, improve enterprise 

manageability, and optimize transactional costs, increase the agricultural security of consumers of tourism services, to 

automate technological processes and to develop the basis of rational nature management. 
Keywords: development, tourist enterprise, innovative activity, life cycle. 
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРАЦІ АУДИТОРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ 

АСПЕКТ 
 

Анотація 
За час становлення ринкових відносин на Україні аудит затвердився як невід’ємна частина інфраструктури 

сучасної економіки і як самостійна професійна підприємницька діяльність. Однак, незважаючи на високі темпи 
розвитку, на сьогоднішній день чинне законодавство, що регулює правове положення діяльності аудиторів і 
аудиторських фірм, має потребу в удосконаленні, реформуванні, заснованому на наближенні норм аудиту України до 
міжнародних стандартів аудиторської діяльності. Всі заходи для раціональної і грамотної організації процесу 
аудиторської перевірки, застосування специфічних методів (прийомів) та процедур аудиту покликані забезпечити 
високий рівень якості праці аудиторів. Виходячи з цього, найбільшої уваги потребує проблема саме контролю якості 
проведення аудиту.  

У статті висвітлено необхідність осмислення наукових підходів до теорії та практики аудиту, а також потребу їх 
інтеграції в певну цілісність аудиту, спрямовану на підвищення його якості. Висвітлено основні проблемні питання 
теоретичного та практичного характеру, визначені необхідні заходи та шляхи їх вирішення.  

Розвиток аудиту в Україні потребує змін в економічній системі суспільства й визначається вимогами з боку 
ринкової економіки, найважливішим елементом якої є аудит. Всі заходи для раціональної та правильної організації 
процесу аудиторської перевірки, грамотне застосування тих чи інших специфічних методів і прийомів аудиту повинні 
забезпечити високий рівень якості аудиторської діяльності.  

Ключові слова: аудит, контроль якості, праця аудиторів, аудиторська діяльність, аудиторська фірма, зовнішній і 

внутрішній контроль якості. 

 
Вступ. 
На даний момент в сфері контролю якості аудиту існує багато спірних та дискусійних питань, 

на обговоренні яких слід серйозно зосередитись. Проте, єдиної думки про найбільш доцільний та 
оптимальний спосіб контролю якості аудиторської діяльності на даний момент не сформувалось.  

Розвиток аудиту в нашій державі та в інших країнах свідчить про те, що до аудиторів з боку 
користувачів висуваються досить високі вимоги. Зв’язано це з тим, що зниження інформаційного 
ризику можливе тільки при довірі до професіоналізму аудитора і якості його роботи. Тому, 
підвищення вимог до аудиту з боку користувачів і посилення конкуренції на ринку аудиторських 
послуг ставлять перед інститутом аудиту в Україні основне завдання – підвищення якості аудиту як 
інструменту забезпечення довіри серед учасників економічного співтовариства. Найважливішим 
елементом забезпечення якості роботи аудиторів є діючий контроль за якістю аудиторських послуг. 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Суттєвий внесок у вивчення проблем аудиту, питань його організації та методики, контролю 

якості тощо зробили такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: Р. Адамс, Е. Аренс, Д. Лоббек, 
Ю. Данилевський, М. Білуха, Ф. Бутинець, Л. Кулаковська [1], Ю. Піча [1], та ін. 

 
Мета. 
Метою даної наукової статті є висвітлення теоретичних та практичних аспектів контролю 

якості праці аудиторів, а також проблемних питань в даній сфері на сучасному етапі.  
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Методологія дослідження. 
Методологія дослідження включає узагальнення наукових джерел, що відображають основні 

елементи контролю якості проведення аудиту, виявлення особливостей проблематики якості 
аудиторської діяльності із використанням таких методів та методичних прийомів, як: дедукція та 
індукція, синтез і аналіз, діалектичний, системний підхід, оцінка, документування, узагальнення 
результатів тощо.  

 
Результати. 
В сучасних умовах в нашій державі аудиторам важливо не просто надати якісні аудиторські 

послуги, але й забезпечити постійне їх покращення, що стає можливим в рамках управління самою 
якістю. 

Оскільки в даний момент існуюча в Україні система контролю якості аудиторської діяльності 
хоч і дозволяє досягти певних позитивних результатів, однак не має на якість проведеного аудиту 
такого діючого впливу, який хотілося б від нього отримувати. Так, за результатами перевірок за 
останні кілька років були виявлені порушення в здійсненні як зовнішнього контролю якості аудиту, 
так і внутрішнього. Однак, незважаючи на встановлені законодавством з аудиторської діяльності 
основи контролю якості, слід зазначити, що на сьогоднішній день практично відсутня ефективна 
методична база контролю якості аудиторської діяльності, зокрема, не розроблені критерії оцінки 
якості роботи аудиторських організацій, не зовсім конкретно визначені цілі, завдання й об’єкти 
контролю якості аудиту, порядок і методики контролю якості аудиторських послуг. Питання 
методики контролю якості аудиторських послуг не зовсім чітко розкриваються ні в офіційно 
затверджених нормативно-правових документах, ні в наукових дослідженнях в області аудиту. 
Дослідження українських вчених теж засвідчують, що існує проблема, м’яко кажучи, не дуже високої 
якості аудиторських послуг, їх автоматизації, недостовірності інформації, наданої в звітах 
незалежних аудиторів, що негативно впливає як на діяльність підприємств, зокрема, так і на 
економічне становище держави загалом [2]. 

Для аудиту в Україні необхідні час від часу звернення до основних наукових концепцій. Це 
пояснюється, насамперед, існуючим відставанням аудиторської практики від нових вимог до якості 
аудиту, які диктують сучасні процеси глобалізації економіки та інтеграції України в єдиний 
економічний простір. Також потрібні певні механізми забезпечення якості аудиторських послуг, 
підвищення ефективності організації діяльності аудиторських фірм, збільшення професійного 
потенціалу аудиторських кадрів. А це, в свою чергу, спричиняє необхідність розвитку якісного 
теоретичного, методичного, організаційного забезпечення аудиторської діяльності як певної бази 
для рішення практичних завдань. Перспектива розвитку аудиту як науки та практики укладається в 
наближенні до принципів, закріплених у міжнародних стандартах по аудиту. Однак цього 
недостатньо. У вітчизняній науці необхідні нові наукові підходи до теорії й практики розвитку аудиту, 
а також існує потреба їх інтеграції в певну, як зазначалось раніше, цілісність аудиту, спрямовану на 
підвищення його якості.  

Отже, що ж таке контроль якості аудиту? Є чимало визначень, але варто погодитись з 
автором Редько О.Ю., що під якістю аудиторських послуг розуміється системне дотримання 
реальної професійної незалежності, вимог чинного законодавства та стандартів аудиту, 
дотримання Кодексу професійної етики і професійної діяльності у сфері аудиту. Також вчений 
вважає, що «якість аудиторських послуг» – це категорія, яка перманентно змінюється залежно від 
рівня суспільних відносин та господарської практики країни [3]. В нашій країні система контролю 
якості на шляху розвитку направлена на те, щоб задовольнити повноту дотримання стандартів 
аудиту та норм професійної етики аудиторів при кожному завданні, коли контроль якості 
створюється для всієї аудиторської фірми й застосовується до кожного індивідуального 
зобов’язання [4]. 

Освіта та вимоги до професійної компетенції є першим чинником забезпечення якості 
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аудиторських послуг. Вимоги до професійної компетенції встановлюються законодавством, зокрема 
Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» [5]. Наступним для 
гарантованості якості аудиту, що входить в систему контролю якості, є незалежність аудитора та 
дотримання усіх етичних норм професії. Незалежність аудитора забезпечується, перш за все, 
дотриманням правил професійної етики, які ґрунтуються на Кодексі професійної етики Міжнародної 
федерації бухгалтерів, головним завданням якого є встановлення етичних вимог для аудиторів-
практиків з метою забезпечення гарантії високої якості їх роботи та задоволення інтересів 
суспільства і держави. Обов’язковість дотримання правил професійної етики зумовлена також 
особливостями професії аудитора, основними, з яких можна виділити такі, як: володіння 
професійними навичками, набутими під час навчання; відповідальність як перед користувачами, так 
і перед клієнтами; об’єктивність у роботі з клієнтами [6]. У відповідності до вимог ЄС, до правил 
професійної етики необхідно додати наступні положення забезпечення незалежності: аудитор має 
дотримуватись незалежності як під час аудиту, так і під час надання інших послуг; аудитор повинен 
передбачати всі можливі загрози втрати незалежності та вживати необхідних заходів щодо 
зниження її ризику [7]. 

Слід відмітити, що якість аудиту передає його сутнісну визначеність та неодмінно 
проявляється в його властивостях. Під властивостями аудиту розуміється відповідність проведення 
самого аудиту вимогам чинного законодавства. Втрата суттєвої властивості може привести до 
втрати якості аудиту. Роль же аудиту, як відомо, визначається у висловленні думки про 
відповідність бухгалтерської (фінансової) звітності з метою отримання об’єктивної інформації про 
фінансовий стан підприємства. Тому, неякісний аудит не забезпечує прозорість, надійність і 
об’єктивність даної інформації, вводить зовнішніх користувачів в оману.  

Відомо, що є зовнішній та внутрішній контроль якості аудиту. Але, як і в будь-якій сфері 
дослідження, тут існує ряд невирішених питань. Взагалі проблема вдосконалення і розвитку 
зовнішнього й внутрішнього контролю якості пов’язана з об’єктивною необхідністю підвищення 
якості аудиту з метою задоволення потреб суспільства у достовірній інформації про фінансовий 
стан підприємства. Недоліками існуючої в даний час в Україні системи зовнішнього контролю якості 
аудиту є: недосконалість нормативно-правової бази, методичного інструментарію зовнішнього 
контролю, відсутність жорсткого контролю за дотриманням обов’язкових вимог стандартів 
аудиторської діяльності, розходження методик зовнішнього контролю за формою та змістом, 
відсутність єдиних критеріїв оцінки результатів контрольних заходів. Системи же внутрішнього 
контролю, що встановлюються аудиторськими фірмами та індивідуальними аудиторами, у 
більшості випадків, не в повному обсязі відповідають вимогам стандартів аудиторської діяльності 
нашої держави, а також недостатньо ефективні. Варто зупинитись на деяких моментах саме цієї 
системі контролю якості. 

 Отже, категорія якості аудиторської перевірки досить суб’єктивна. Однак, з огляду на 
суспільну значимість результатів аудиторської діяльності на практиці існує об’єктивна необхідність 
розробки та застосування певних критеріїв оцінки якості аудиту. Можна стверджувати, що аудит 
вважається якісним, якщо він планувався й проводився відповідно до загальноприйнятих правил 
(стандартів) праці аудиторів. Дотримання стандартів на етапі формування аудиторської думки про 
достовірність бухгалтерської звітності в основному забезпечується дотриманням встановлених 
стандартів на попередніх етапах аудиторської перевірки. Певна річ, що стандартів аудиту і Закону 
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» повинен дотримуватись кожен 
виконавець перевірки при здійсненні конкретних дій. А тому, на всіх аудиторських фірмах повинна 
бути створена на постійній основі система з контролю якості.  

Очевидно, що будь-яка аудиторська фірма повинна проводити всі аудиторські перевірки 
згідно МСА. У зв’язку з цим вона повинна дотримуватись ще й політики та процедур контролю 
якості, які спрямовані на досягнення відповідної мети. Іншими словами, політика й процедури 
контролю якості кожної конкретної аудиторської перевірки повинні відповідати загальній політиці 
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аудиторської фірми. Характер, строки та сфера застосування політики і процедур контролю якості 
роботи аудиторської фірми залежать від наступних факторів: розміру й характеру діяльності 
аудиторської фірми; географічного розташування аудиторської фірми; організаційної структури 
аудиторської фірми; співвідношення витрат і результатів.  

Тому, інформація про політику і процедури контролю якості роботи аудиторської фірми 
повинна бути доведена до відома всіх її співробітників. Керівництво фірми повинно бути впевнене в 
тім, що і політика, і процедури зрозумілі персоналу та повністю застосовуються на практиці. В 
Україні чинні Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг, якими передбачено, що аудиторська фірма повинна встановити та підтримувати 
систему контролю якості, яка б включала політику і процедури стосовно кожного з його елементів, а 
саме: відповідальність керівництва за якість на фірмі; відповідні етичні вимоги; прийняття та 
продовження стосунків з клієнтами і конкретних завдань; виконання завдань; людські ресурси; 
моніторинг [8]. Дотримання та забезпечення всіх процедур, що гарантують високу якість роботи 
аудитора та аудиторських фірм передбачено нормами Міжнародного стандарту аудиту (МСА) 220 
«Контроль якості аудиту фінансової звітності», в якому зазначено, що в процесі здійснення аудиту з 
метою забезпечення контролю якості роботи аудитора своєчасній перевірці належать: загальний 
план аудиту; оцінка ризику засобів контролю з урахуванням результатів тестів контролю; 
документальне відображення аудиторських доказів; фінансова звітність, аудиторські довідки і 
аудиторський звіт [8]. Відсутність хоча б одного з елементів може зробити систему контролю якості 
аудиторських послуг недієвою.  

Необхідно зазначити, що аудиторській фірмі варто застосувати всі заходи для того, щоб не 
вступати в ділові відносини з партнерами, які мають сумнівну репутацію. Певні дії щодо 
забезпечення контролю якості, повинні здійснюватись ще до початку проведення аудиту. Якщо ж 
аудиторська фірма погодилась на проведення аудиту, то вона повинна контролювати якість робіт 
на всіх етапах аудиторської перевірки. Важливим сегментом в цьому виступає кадрове питання.  

Відомо, що фахівці аудиторської фірми повинні дотримуватись принципів незалежності, 
чесності, об’єктивності, конфіденційності й професійної етики. Запорукою досягненню 
результативності є правильний розподіл повноважень і відповідальності між членами групи 
аудиторів. Ієрархія працівників у процесі аудиту повинна відповідати їх професійним здібностям і 
можливостям. Повинен бути визначений та відображений порядок розподілу обов’язків між 
співробітниками у внутріщньофірмових стандартах або інструкціях. В цих документах внутрішнього 
регламенту визначаються особи, на яких може бути покладено функції по керівництву 
аудиторською перевіркою. Певна річ, що вони повинні мати сертифікати аудитора. Також слід 
враховувати досвід участі в проведенні аудиту, загальний стаж роботи, професійні знання й 
практичні навички фахівця. Якість виконаних робіт в процесі аудиту контролюється за допомогою 
цілеспрямованих вказівок і, звичайно, самої перевірки завершеної роботи. 

Ті аудитори, які здійснюють поточний контроль проведення перевірки, повинні стежити за 
відповідністю кваліфікаційного рівня всіх учасників аудиту, ступеню складності завдань і тому, чи 
правильно зрозумілі виконавцями вказівки керівництва, чи відповідає виконана ними робота 
загальному плану й програмі аудиту. До поточного контролю також відносяться заходи щодо 
своєчасного виявлення і оцінки деяких суттєвих проблемних ситуацій в сферах бухгалтерського 
обліку, оподатковування, аналізу, аудиту, права і т. ін. Після оцінки впливу виявлених викривлень 
на результати аудиту уповноважений співробітник повинен ухвалити рішення щодо корегування 
загального плану, а також програми аудиту. Результати роботи кожного виконавця перевіряють 
працівники з більш високим професійним та кваліфікаційним рівнем. 

Стосовно зазначеного можна стверджувати, що аудиторській фірмі варто стежити за 
високим рівнем кваліфікації своїх співробітників-аудиторів, експертів, а також фахівців інших 
спеціальностей, які залучаються до перевірок. Для цього повинні бути передбачені спеціальні 
кадрові заходи. Штатний розклад фірми може мати певні вимоги до фахівців з посадовими 
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обов’язками відповідно до рівня їх кваліфікації. Зокрема, варто проводити кваліфікаційні 
випробування (наприклад, тестування з питань бухгалтерського обліку, оподатковування, аналізу та 
аудиту) для тих осіб, які мають бажання працювати на тій чи іншій аудиторській фірмі. 

Ще одна обов’язкова вимога до аудитора – це рівень володіння грамотною діловою 
українською мовою, яка перевіряється за допомогою письмового опитування. Доцільно ставити 
запитання таким чином, щоб кандидат на певну посаду намагався обґрунтовувати власну думку та 
проявити широту свого кругозору. При оцінці потрібно враховувати не тільки точність відповідей, 
але й рівень грамотності з точки зору орфографії та пунктуації, здатність структурувати текст, 
відчуття стилю, вміння логічного і послідовного викладу тексту. Співробітник аудиторської фірми, на 
якого будуть покладенні ці повноваження, повинен діяти відповідно до затверджених інструкцій, 
використовуючи розроблені тести, бліц-питання тощо. Тестово-опитувальний матеріал повинен час 
від часу обновлятися згідно певних змін в даній спеціалізації, зокрема, в законодавчо-нормативній 
базі. 

Треба відмітити ще один спосіб перевірки на фахову придатність – це, безумовно, 
співбесіда. Вона повинна бути заздалегідь ретельно підготовлена, а саме, питання, які будуть 
ставитись до претендента, повинні бути всеохоплюючими в предметній сфері. Наприклад, повинні 
простежуватись такі важливі моменти, як: претендент розуміє сутність аудиторської діяльності, 
права й обов’язки аудиторських фірм та їх клієнтів; які теоретичні знання й практичний досвід має 
кандидат в сфері аудиту; які причини звільнення з попередніх місць роботи (якщо такі є); яка 
реакція та дії кандидата у запропонованих умовних нестандартних ситуаціях; які його плани, 
пов’язані з новим місцем роботи; на яких умовах кандидат готовий до роз’їзної роботи; які сімейні 
обставини, що можуть вплинути на виконання службових обов’язків і т. ін. 

Варто зауважити, що в умовах розвитку ринкових відносин колишні заслуги професіонала не 
завжди мають для даної фірми ту ж оцінку, що для інших. Тому, для кожного фахівця, незалежно 
від попереднього досвіду та стажу його роботи, важливо встановлювати випробувальний термін.  

Наступний вагомий аспект у формуванні особистості, як професіонала в будь-якій сфері – 
це підвищення кваліфікації. Аудиторська діяльність не є виключенням. Мається на увазі проведення 
певних внутрішньофірмових заходів, наприклад, семінарів як для асистентів, так і для досвідчених 
фахівців; семінарів з проблемних, актуальних питань та круглих столів за участю всіх бажаючих 
працівників аудиторської фірми. Звичайно, що робота щодо підвищення кваліфікації, насамперед, 
повинна бути ретельно спланована й правильно організована. 

Як свідчить практичний досвід західних аудиторських фірм, підготовка й проведення 
внутрішньофірмових семінарів є одним з посадових обов’язків всіх спеціалістів фірми. Якість і 
складність такого виду роботи враховується при просуванні по службових сходах, тому всі 
співробітники сумлінно до цього готуються. Але, на жаль, для багатьох українських аудиторських 
фірм така практика – справа майбутнього.  

І ще один не менш серйозний кадровий момент, – для аудитора також важлива сумісність із 
колегами, внаслідок чого керівники багатьох аудиторських фірм вважають за доцільне залучення до 
співбесід професійних психологів. 

 
Висновки і перспективи. 
Підсумовуючи вищевикладене, при розгляді контролю якості аудиту, можна відзначити, що 

існуючі системи зовнішнього й внутрішнього контролю не позбавлені недоліків. Якість роботи 
багатьох українських аудиторських фірм покращилась завдяки запозиченим за кордоном 
технологіям та знанням. Проте, незважаючи на позитивні тенденції в удосконаленні зовнішнього і 
внутрішнього контролю якості, їх розвиток не встигає за динамічним піднесенням й постійно 
посилюючими вимогами міжнародних стандартів аудиту. Присутні недоліки в нормативно-правовій 
базі, яка регулює даний аспект; повинно бути на законодавчому рівні становлення форм та методів 
контролю якості роботи аудиторських фірм та індивідуальних аудиторів; встановлення 
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періодичності проходження контролю якості аудиторських фірм (наприклад, не рідше, чим раз в три 
роки); єдиний порядок документального підтвердження успішного проходження контролю якості 
аудиторських фірм; порядок відбору та затвердження осіб, які мають право здійснювати контроль 
якості; порядок фінансування витрат на проведення контролю якості; організація моніторингу 
світового та вітчизняного досвіду в сфері контролю якості аудиторської діяльності щодо внесення 
змін та доповнень в саму систему контролю якості і т. ін.  

Однак, при всіх виявлених вадах, необхідність проведення контролю якості аудиту 
залишається безперечною. Будь-який користувач бухгалтерської звітності як всередині 
підприємства, так і за його межами, повинен бути впевнений у її достовірності, що затверджується 
звітом незалежного аудитора. Контроль якості аудиту, в свою чергу, дозволяє досягти вимог 
достовірності результатів перевірки й відповідності виконаних процедур чинному законодавству, що 
є, по суті, головними критеріями якості аудиту. Отже, для забезпечення відповідності міжнародним 
вимогам якості аудиту необхідне створення більш ефективних систем зовнішнього й внутрішнього 
контролю якості, забезпечуючих в повному обсязі дотримання основних вимог стандартів 
аудиторської діяльності незалежно від розмірів аудиторських фірм. Нові напрямки вдосконалення 
зовнішнього й внутрішнього контролю якості аудиту дозволять суттєво знизити трансакційні витрати 
та асиметрію інформації, які негативно впливають на певні рішення, прийняті зовнішніми 
користувачами бухгалтерської звітності, що, в результаті, забезпечать більш стійкий розвиток і 
функціонування ринку аудиторських послуг та суб’єктів аудиторської діяльності. 
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QUALITY CONTROL OF WORK OF AUDITORS:  
A THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT 

 
Abstract 
During the period of formation of market relations in Ukraine, the audit has established itself as an integral part of the 

infrastructure of the modern economy and as an independent professional entrepreneurial activity. However, despite the high 

pace of development, to date, the current legislation governing the legal status of auditors and audit firms needs to be 

improved, reformed, based on the approximation of audit standards to international standards of auditing. All measures for 
the rational and competent organization of the audit process, the use of specific methods (techniques) and audit procedures 

caused to ensure a high level of quality of auditors. Based on this, the greatest attention is required to the problem of quality 
control of the audit.  

The research  is based on legislative and regulatory acts, articles, monographs, scientific works of domestic and foreign 

scientists. 
The article highlights the need to understand scientific approaches to the theory and practice of audit, as well as the 

need to integrate them into a certain integrity of the audit, aimed at improving its quality. The main problematic issues of 

theoretical and practical nature are highlighted, the necessary measures and ways of their solution are determined.  
Development of audit in Ukraine requires changes in the economic system of the company and is determined by the 

requirements of the market economy, the most important element of which is audit. All measures for the rational and correct 

organization of the audit process, the competent application of certain specific methods and techniques of audit should 
ensure a high level of quality of audit activity.  

Keywords: audit, quality control, work of auditors, audit activity, audit firm, external and internal quality control. 

 
References 

1. Kulakovska, L.P., & Picha, Yu.V. (2012). Organizatsiya i metodyka audytu: pidruchnyk. [Organization and 
method of audit: handbook]. Kyiv, Ukraine : «Karavella». [in Ukranian] 

2. Bugay, N.O. (2011). Pitannya yakosti yak vazhlyvyi aspekt pratsi audytora. [Quality issues as an important 
aspect of the auditor's work]. Oblik, analiz i audit v systemi upravlinnya subyektiv gospodaryuvannya: vitchyznyana 
praktika ta mizhnarodniy dosvid : Mizhnar. nauk.-prakt. konf. : tezi dop.  KIPU. Simferopol : Vid-vo «DIAYPI», 37–39. 
[in Ukranian] 

3. Redko, O.Yu. (2008). Audyt v Ukraini. Morfologiya : monografiya. [Audit in Ukraine. Morphology: 
monograph]. Kyiv, Ukraine: DP «Inform.-analit. agentstvo». [in Ukranian] 

4. Drachuk, V.Yu. (2012). Kontrol yakosti auditorskyh poslug v Ukraini: problemy ta shlyahy vyrishennya. 
www.rusnauka.com. Retrieved from : http://www.rusnauka.com/26_WP_2012/Economics/7_116377.doc.htm. [in 
Ukranian] 

5. Zakon Ukrainy «Pro audyt finansovoi zvitnosti ta audytorsku dijalnist». (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved 
from : http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2258-19. [in Ukranian] 

6. Nezdoyminoga, O. (2012). Kontrol yakosti auditorskyh poslug. [Quality control of audit services]. 
Formuvannya systemi i mehanizmiv oblikovo-auditorskogo ta analitichnogo zabezpechennya 
konkurentospromozhnogo rozvitku pidpriyemstv realnogo sektoru ekonomiky Ukrainy : Mizhnar. nauk.-prakt. internet-
konf. : tezy dop. PDATU. Kamyanets-Podilskiy : Vid-vo «Krok», 1, 260–262. sophus.at.ua. Retrieved from : 
http://sophus.at.ua/Zb_KM_2012_1.pdf. [in Ukranian] 

7. Yeremenko, D.V., & Kashhevskiy, D.V. (2012). Rozvitok auditorskih poslug v Ukraini. [Development of 
audit services in Ukraine]. Zb. nauk. pr. Tavriyskogo derzhavnogo agrotehnologichnogo universytetu (ekonomichni 
nauky) [Collection of scientific works of the Tavria State Agrotechnological University (economic sciences)],  2(18), 4, 
181–186. [in Ukranian] 

8. Mizhnarodni standarti kontrolyu yakosti, auditu, oglyadu, inshogo nadannya vpevnenosti ta suputnih 
poslug. (2016–2017). 1. www.apu.net.ua. Retrieved from : 
https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_chast1.pdf. [in Ukranian] 
 

Received: 08.07.2018 / Review 09.15.2018 / Accepted 09.21.2018 

 

 
 



ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС 
Міжнародний науковий журнал 

Випуск 3. 2018 

THE ECONOMIC DISCOURSE 
International scientific journal 

Issue 3. 2018 

 

 

77 

УДК 338.246 : 631.11 (005.311 : 303.62) 
JEL Classification Q13  
  

Губені Юрій 
д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Львівський національний аграрний університет 
м. Львів-Дубляни, Україна 

E-mail: hubeni@ukr.net 

 
ПОВЕДІНКОВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИКЛАДНОГО ОПИТУВАННЯ 

 
Анотація 

Поведінка людей є важливою складовою економічної безпеки. Стосовно сільськогосподарських підприємств 

вплив суб'єктивних чинників на економічну безпеку є багатовимірним. Важливо дослідити зміну поведінкових 
маркерів сільських жителів за напрямками економічних очікувань. 

Дослідження виконане на основі результатів двох (базового, 1996/97 рр.) та повторного (ретроспективного, 
2016/17 рр.) соціологічних опитувань, виконаних за подібною методикою та наближеними соціологічними 

параметрами. Відкриті репрезентативні опитування виконувались як незалежні дослідницькі проекти. 

Опитування охоплювали розділи: А. Загальна оцінка сільським населенням економічної реформи; Б. Економічна 
реформа і рівень життя сільського населення; В. Ставлення до підприємництва та його проявів; Г. Оцінка 

аграрної реформи та її складових; Д. Ставлення до фермерства. В статті акцентовано увагу на окремих 

результатах опитування за рубриками В) та Д). Економічна безпека сільськогосподарських підприємств 
залежить від оцінок сільськими жителями результатів економічних реформ, сприйняття ними підприємництва, 

форм власності, нагромадження капіталу чи підприємницької мотивації. Наведено результати оцінки перспектив 

на суспільному й особистому рівні фермерства. 
Результати дослідження засвідчують повільні та глибокі структурні та світоглядні зміни у свідомості 

сільських жителів. Така трансформація є "суспільною транскрипцією" результатів економічних перетворень в 
країні та раціональних очікувань. Результати дослідження, підтверджують необхідність продовження досліджень 

стосовно поведінкових складових економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова: економічна безпека, сільськогосподарські підприємства, сільські жителі, соціологічні 
дослідження. 

 
Вступ. 
Економічна безпека підприємств є важливою та невід'ємною складовою національної 

безпеки. Очевидно, що економічна безпека має складну та багатокомпонентну природу, оскільки її 
детермінує багато чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Чимало авторів відзначають 
суттєвий вплив на економічну безпеку суб'єктивних чинників, в тому чисті тих, що визначаються 
поведінкою особи. Поведінкову складову економіки відзначав ще класик економічної теорії Адам 
Сміт, виокремлюючи на основі факторного аналізу т. з. homo oeconomics (з лат. «людину 
економічну»), зазнаючи дивне поєднання у цій дефініції раціоналізму, егоїзму, індивідуалізму та 
творчої (креативної) складової [1]. 

Вивчення впливу поведінкової складової на розвиток підприємництва було одним із 
додаткових дослідницьких завдань комплексного ретроспективного дослідження, проведеного 
творчою групою науковців під керівництвом автора цієї публікації у 1997-2017 роках [2]. 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Поведінкова складова економічної безпеки складна дослідницька тема, яка поєднує в собі, 

окрім іншого, елементи біхевіористичної економіки, психології та соціології. Польський дослідник 
Т. Залега відзначає тісне поєднання у біхевіористичних дослідженнях теоретичних, емпіричних та 
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навіть експериментальних досліджень [3]. Економічна безпека сільськогосподарських підприємств 
тісно пов'язана із людським чинником, особливо – поведінкою людей, причому середовище 
«людей» напевно слід трактувати значно ширше, аніж стосовно інших, індустріальних підприємств. 
Питання безпеки різнопрофільних підприємств досить комплексно розглянуто у спеціалізованому 
виданні «Košická bezpečnostná revue» [4]. Там, зокрема, відзначено особливу роль поведінкових 
чинників формування безпеки підприємств. 

Комплексні питання економічної безпеки сільськогосподарських підприємств детально 
досліджено В. Бойко. Відзначимо, що ним сформовано не лише концепцію такої безпеки, але й 
встановлено, що «сільському господарстві, крім звичайних ризиків, притаманних будь-якому виду 
підприємницької діяльності, властиві також ті, що пов’язані з особливістю виробництва в цій 
галузі…» [5]. 

 
Мета. 
Метою цієї статті є дослідження деяких поведінкових чинників детермінації економічної 

безпеки сільськогосподарських підприємств, визначення впливу на них наслідків економічної 
реформи та соціально-економічних очікувань сільського населення. 

 
Методологія дослідження. 
Дослідження побудовано на результатах уже згадуваного комплексного ретроспективного 

соціологічного дослідження, проведеного тимчасовими творчими групами під керівництвом автора 
цієї публікації на зламі 1996/97 рр. та 2016/17 рр. у вибраному населеному пункті Львівщини (с. 
Криве Радехівського району Львівської області). Дослідження виконано в рамках незалежних 
дослідницьких проектів «Економічна реформа – очима села» [2] та «Економічна реформа – очима 
села: 20 років потому» [6].  

Дослідження включало такі послідовні етапи: 
- опрацювання методики дослідження. Вивчення запитів щодо інформації з досліджуваної 

проблеми; 
- вибір населеного пункту для проведення моніторингу; 
- роз’яснювальна робота серед населення щодо суті проекту; 
- підбір респондентів та інтерв'юерів; 
- формування програми дослідження. Розробка анкет, тестів та проведення опитування; 
- передача інформації зацікавленим особам і установам, засобам масової інформації, 

проведення підсумкового науково-практичного семінару. 
Детальну інформацію за проектами можна знайти за посиланням [7]. 
 
Результати. 
Проекти передбачали дослідження в розрізі рубрик: А. Загальна оцінка сільським 

населенням економічної реформи; Б. Економічна реформа і рівень життя сільського населення; В. 
Ставлення до підприємництва та його проявів; Г. Оцінка аграрної реформи та її складових; Д. 
Ставлення до фермерства. Як бачимо, рубрики В) та Д) прямо чи опосередковано торкались деяких 
аспектів діяльності підприємств агробізнесу, зокрема питань, що детермінують поведінкові чинники 
економічної безпеки. Зокрема, рубрика В. «Ставлення до підприємництва та його проявів» 
передбачала вивчення ставлення сільського населення до підприємництва, його проявів чи умов 
здійснення. За сукупністю відповідей ми встановили, що відбувається повільна стратифікація селян 
за напрямком діяльності, т. т. вони вже не хочуть поєднання сільськогосподарської праці у 
домашньому господарстві (ОСГ) та ведення власної справи чи роботи за наймом, а їх господарська 
та ментальна спорідненість з місцевим бізнесом значно ослабла.  

А ось рубрика Д. «Ставлення до фермерства» передбачала вивчення оцінок сільськими 
жителями перспектив фермерських господарств (ФГ), як організаційної форми 
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сільськогосподарського виробництва та нового способу життєдіяльності на селі. Результати 
показали наростання песимізму щодо перспектив фермерства в сільському господарстві Західної 
України. Більше того, невизначеність селян щодо ФГ зросла. Водночас зросла повага та 
інституційне закріплення в економічних очікуваннях селян цієї організаційної форми агробізнесу. 

За запитом дослідників ми включили в повторне ретроспективне опитування окремі 
додаткові питання, що торкались окремих аспектів економічної безпеки підприємств та взаємодії з 
ними сільського населення. З технічних причин ці питання увійшли у додатковий звіт та не вміщені у 
підсумковій монографії. 

Ключовими питаннями, які мали вплив на інші результати, були: загальна оцінка економічних 
реформ сільськими жителями та детермінація їх економічних очікувань (табл. 1). При цьому 
враховували суттєву зміну соціально-економічної ситуації впродовж дослідження.  

Таблиця 1 
Загальна оцінка соціально-економічної ситуації 

сільським населенням вибраного населеного пункту* 
(відповідей) 

Запитання 

Роки 2016 р.  +/– 
до 1996 р. 

1996 2016 

1. Чи вірите Ви в успіх економічної реформи  в Україні ?    

•  - так;  42 31 – 11 

•  - ні;   24 49 + 25 

•  - не знаю. 34 20 – 14 

2. Чи сподіваєтесь Ви що умови Вашого життя незабаром покращаться ?     

•  - так;  37 36 – 1 

•  - ні;    31 48 + 17 

•  -  не знаю 32 16 – 16 

*Джерело: за результатами вибіркового опитування [6, с. 28]. 

 
Очевидно, що такі відповіді свідчать про збереження у досліджуваний період своєрідного 

господарського песимізму, що генеруватиме міграційні устремління, а відтак впливатиме на 
економічну безпеку підприємств, викликаючи дефіцит трудових ресурсів. Однак і настрої щодо 
ведення домашніх господарств (особистих селянських господарств – ОСГ) теж виявились 
мінорними (табл. 2). 

Таблиця 2 
Оцінка ролі та перспектив домашніх господарств (ОСГ) 

населенням вибраного населеного пункту* 
(відповідей) 

Запитання 
Роки 2016 р. +/– 

до 1996 р. 1996 2016 

1. Домашнє господарство (ОСГ) є для Вашої сім`ї:    

•  - основним джерелом доходів; 30 19 – 11 

•  - додатковим джерелом доходів; 40 65 + 25 

•  - єдиним джерелом доходів; 26 10 – 16 

•  - не знаю. 4 6 + 2 

2. Чи хочете Ви розширити домашнє господарство (ОСГ) ?    

•  - так;  57 21 – 36 

•  - ні; 29 64 + 35 

•  - не знаю. 14 15 + 1 

*Джерело: за результатами вибіркового опитування [6, с. 40]. 

 
Такі результати в сукупності трансформувались у суспільній свідомості в посиленні уваги до 

праці за наймом, зростання уваги до працевлаштування поза сільським господарством. Можливо, 
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це обережні свідчення поступового формування нової моделі села, де більшість жителів не 
матимуть прямого зв’язку із сільськогосподарським виробництвом та підприємствами агробізнесу. 
Це підтверджено такими питаннями нашого опитування (табл. 3): 

Таблиця 3 
Ставлення до найманої праці та наявності підприємств 

сільського населення вибраного населеного пункту* 
(відповідей) 

Запитання 
Роки 2016 р. +/– 

до 1996 р. 1996 2016 

1. Що Вам більше до вподоби ?    

 працювати за наймом (на роботі); 3 16 + 13 

 мати власний бізнес (справу); 18 23 + 5 

 працювати за наймом (на роботі) і вести домашнє господарство;  54 36 – 18 

 працювати за наймом (на роботі) та мати невеликий бізнес; 11 11 0 

 не знаю. 16 14 – 2 

2. Чи вважаєте Ви за потрібне, щоб у Вашому селі було декілька підприємств ?    

 одне сільськогосподарське підприємство і декілька фермерських 
господарств; 

19 19 0 

 декілька селянських та декілька фермерських господарств; 2 20 + 18 

 тільки декілька фермерських господарств;  3 3 0 

 тільки одне сільськогосподарське підприємство;  46 11 – 35 

 багато різноманітних підприємств; 34 33 – 1 

 не знаю. 7 14 + 7 

*Джерело: за результатами вибіркового опитування [6, с. 47 ]. 

 
Як бачимо, відбувається стратифікація селян за напрямком діяльності, т. т. вони вже не 

хочуть у своїй більшості виснажливого поєднання сільськогосподарської праці у домашньому 
господарстві (ОСГ) та ведення власної справи чи роботи за наймом. Так, зокрема, скорочується 
кількість респондентів які надають перевагу праці за наймом із одночасним веденням домашнього 
господарства ( – 18 в.п.), рівночасно така ж кількість селян погоджується або лише працювати за 
наймом ( + 13 в.п..) або започаткувати власний бізнес ( + 5 в.п.). Наші емпіричні спостереження 
підтверджують, що сільські жителі, що працюють за наймом, тяжіють у поведінці і мотивації до 
промислових робітників. 

Виявлені тенденції в економічних очікуваннях щодо найманої праці вимагають не лише 
адекватного відображення у місцевих програмах соціально-економічного розвитку, але й 
врахування суб’єктами господарської діяльності. На фоні суттєвих змін, обумовлених 
децентралізацією це може слугувати сприятливим фактором розвитку підприємницького 
середовища об’єднаних територіальних громад (ОТГ), а відтак – вплинути на покращення 
економічної безпеки сільських територій. 

Економічна безпека сільськогосподарського підприємства суттєво залежить від сприйняття 
населенням підприємництва як суспільно-економічного явища, усвідомлення його значимості, 
користі та впливу (табл. 4). Цікавим у цьому плані є сприйняття сільськими жителями, які, як відомо, 
перебувають не в найкращому сегменті за особистими доходами, можливості розбагатіти. 

Очевидною позитивною зміною соціологічних настроїв, які опосередковано визначатимуть 
економічну безпеку на мікро- та макрорівні, є визнання користі та позитиву підприємництва як 
явища. Під час повторного опитування тезу про те, що «бізнес (підприємництво) є корисним і 
потрібним для держави та суспільства» підтримало аж 68% селян ( + 24 в.п.). Очевидно, що 
суспільна дискусія та емпірична база знаходять своє відображення у свідомості селян, і вони все 
більше розуміють сутність підприємництва та його проявів. Тому закономірно, що сформована 
попереднім соціальним укладом теза про «шкідливість підприємництва» отримує все менше 
прихильників (8%, – 10 в.п.). Також слід відзначити суттєве скорочення кількості тих, хто не може 
визначитись із оцінкою підприємництва (18%, – 13 в. п.). 
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Таблиця 4 
Оцінка сільським населенням вибраного населеного пункту 

сутності та проявів підприємництва* 
(відповідей) 

Запитання 
Роки 2016 р. 

+/– до 
1996 р. 

1996 2016 

1. Як Ви вважаєте, розвиток підприємництва і бізнесу:    

 є корисним і потрібним для держави та суспільства; 44 68 +  24 

 є шкідливим і небезпечним для економіки держави;  18 8 – 10 

 не має впливу  на державу та суспільство; 10 6 – 4 

 не знаю.  31 18 – 13 

2. Як Ви вважаєте, для підприємства є важливим:     

 мати прибуток та перспективу розвитку; 49 40 – 9 

 забезпечувати високий рівень заробітної плати для працівників;  38 26 – 12 

 робити щось корисне для держави та суспільства; 18 7 – 11 

 забезпечити роботою якнайбільше людей. 25 27 + 2 

3. Чи прагнете Ви стати багатим ?    

 так, незалежно яким способом; 4 5 + 1 

 так, але лише чесним способом; 49 43 – 6 

 хочу лише трохи покращити своє становище; 51 49 – 2 

 ні,  не хочу бути багатим; 4 2 – 2 

 не знаю. 2 1 – 1 

*Джерело: за результатами вибіркового опитування [6, с. 48 ]. 

 
Водночас селяни мають певні ілюзії щодо базових орієнтирів підприємницьких структур. Так, 

дещо зменшилась (– 9 в. п.) частка тих, хто справедливо оцінює направленість підприємницьких 
структур на отримання прибутку, водночас дещо зросла (+ 2 в. п.) частка тих, хто вважає значимим 
для них створення робочих місць. Можливо, це відбувається під впливом трансформації до 
соціально-відповідального підприємництва? 

Проблемним у розвитку підприємництва є наявність чіткої бізнес мотивації сільського 
населення. Прагнення заробити лежить в основі підприємницької мотивації, хоча й цим не 
обмежується. Як бачимо, селяни обережно висловлюють прагнення стати заможнішими, однак 
справжнє багатство ними цінується через призму усталених моральних критерії чесності й 
справедливості. 

Окремим розділом нашого опитування є ставлення сільського населення до фермерства 
(табл. 5). Упродовж чверті століття фермерські господарства стали невід’ємним елементом 
вітчизняного аграрного сектора. Їх поява стала результатом офіційно проголошеного курсу на 
пошук прогресивних форм господарювання, здатних забезпечити формування на селі міцного 
середнього класу – запоруки політичної стабільності, економічної та продовольчої безпеки, 
суттєвого чинника соціально-економічного розвитку. 

Перспективи фермерства залежать насамперед від наявності бажаючих займатися цим 
видом діяльності. Частка таких респондентів є відносно незначною, що зрештою є зрозумілим та 
прийнятним. У 2016 році лише 15% респондентів заявили, що хотіли би стати фермерами, і 21% – 
що не виключають такої можливості за певних обставин. Натомість 2/3 опитаних зазначили, що 
ніколи б не погодилися на такий крок. Принципових відмінностей, порівняно з результатами 
опитування 1996 року, не відбулося, однак респонденти стали впевненішими: дещо зросла частка 
як тих, хто хотів би стати фермером, так і тих, хто зовсім не має такого бажання, натомість 
зменшилася частка тих, хто уникав конкретної відповіді.  

Як бачимо, бажаючих стати фермером серед жителів села було й залишається не так 
багато. Та слід зазначити, що їх цілком достатньо для того, щоб забезпечити подальший розвиток 
фермерського укладу, адже наявність в окремому селі бодай десятка фермерських господарств 
сімейного типу на сьогоднішній день можна вважати вагомим результатом. 
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Таблиця 5 
Оцінка сільським населенням особистих перспектив фермерства* 

(відповідей) 

Запитання 
Роки 2016 р. 

+\- до 
1996 р. 

1996 2016 

1. Чи є у Вас бажання стати фермером?    

•  - так, хотів би; 9 15 + 6 

•  - ні, ніколи; 58 64 + 6 

•  - можливо, якщо будуть сприятливі обставини  33 21 – 12 

2. Чи хотіли б Ви, щоб ваші діти стали фермерами?    

•  - так, адже фермер – це еліта і майбутнє села; 11 6 – 5 

•  - для мене це принципового значення не має; 30 5 – 25 

•  - діти визначаться самі; – 48 – 

•  - ні, не хотів би; 30 37 + 7 

•  - не знаю. 29 4 – 25 

*Джерело:  за результатами вибіркового опитування [6, с. 67-68]. 

 
Оскільки серед респондентів переважають люди з уже сформованими джерелами доходів, 

показовою вважаємо відповідь на питання: «Чи хотіли б Ви, щоб Ваші діти стали фермерами?». 
Половина опитаних зважено відповіли, що нащадки напевно визначаться самі. Однак у решти 
переважають критично налаштовані щодо сімейного аграрного бізнесу думки. Так, лише 6% 
опитаних у 2016 році хотіли б, щоби їх діти стали фермерами (у 1996 році – 11%), натомість 37% 
мали протилежні погляди (у 1996 році – 30%). Селяни добре усвідомлюють важкість і реальну 
прибутковість підприємницької діяльності на землі. 

 
Висновки і перспективи. 
Результати дослідження засвідчують повільні, але достатньо глибокі структурні та 

світоглядні зміни у суспільній свідомості сільських жителів. Така трансформація є своєрідною 
«суспільною транскрипцією» не лише оцінок результатів економічних перетворень в країні, але й 
однозначним маркуванням громадських та індивідуальних очікувань [8]. Матеріалізація принципів 
вільного ринку та демократичного суспільства відбувається й через глибокі структурні зміни у 
поведінці. Такі поведінкові (біхевіористичні) зміни мають суттєвий вплив на економічну безпеку як 
на макрорівні, так і на рівні сільськогосподарських підприємств. Розуміння сутності підприємництва, 
повага до власності, розуміння значимості накопичення капіталу мають значний впив на економічну 
безпеку, зокрема формують сприйняття суб’єктів бізнесу, фермерських господарств як органічних 
складових суспільного життя. 

Громадяни, як суб’єкти прийняття господарських рішень, агенти трансакцій саме через 
поведінку, очікування та особисті світоглядні критерії сприймають адекватніше не лише принципи й 
механізми діяльності таких підприємств, але й усвідомлюють загальну архітектоніку нової 
економічної моделі. Повага до власності, сприйняття багатоукладності, розуміння ринкових 
механізмів та усвідомлення потреб трансформації й стабільності – важливі поведінкові маркери. 

Отримані результати дослідження, а також деякі цільові запитання опитування, зарівно як і 
результати їх обговорення у науковому та практичному середовищі переконують у необхідності 
проведення подальших досліджень стосовно поведінкових складових економічної безпеки 
сільськогосподарських підприємств. 
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BEHAVIORAL COMPONENTS OF ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL 

ENTERPRISES: SITUATIONAL ANALYSIS OF APPLIED POLL RESULTS 
 

Abstract 
People's behavior is an important component of economic security. As far as agricultural enterprises are concerned the 

influence of subjective factors on economic security is significant. It is important to study the change of behavioral markers of 
rural inhabitants according to the direction of economic expectations. 

This publication is based on the results of two (basic, 1996/97) and repeated (retrospective, 2016/17) sociological 

researches carried out on the similar methods and approximate sociological parameters. Open representative polls were 
made as independent research projects. Polls embraced the following chapters: A. General evaluation of economic reform 

by rural population. B. Economic reform and the living standards of rural population. C. Attitude to entrepreneurship and to its 

displays. D. Evaluation of agrarian reform and its components. E. Attitude to farming. Some results of the polls concerning C 
and E are emphasised in this article. Economic security of agricultural enterprises depends on rural population's evaluation 

of economic reform results, the people's accepting entrepreneurship, ownership forms, capital accumulation or 

entrepreneurship motivation. The results of evaluating prospects on the public and personal level of farming are given.  
Research results prove slow and deep structural and world outlook changes in the consciousness of rural inhabitants. 

Such transformation is "public transcription" of economic transformation results in the country and of  rational expectations. 
Research results confirm necessary continuation of the research concerning behavioral components of agricultural 

enterprises economic security. 

Keywords: economic security, agricultural enterprises, rural population, sociological research. 
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МОНІТОРИНГ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЛІСОГОСПOДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ 
 

Анотація 
Загальновідомо, що ліс – це не просто дерева, адже вони відіграють фундаментальну роль в забезпеченні 

продовольчої безпеки та покращенні умов існування людини. В Україні кожний другий гектар лісу – рукотворний. 

Ліси природного походження відрізняються від лісів, які створені людиною, оскільки здатні до саморегуляції, 

самовідновлення, самозахисту, тому вони екологічно стабільні і функціонують без допомоги людини. Рукотворні 
ж ліси потребують догляду, збереження, науково-обґрунтованого використання та подальшого відтворення. За 

існування цієї системи несуть відповідальність такі суб’єкти господарювання, як лісові господарства.  
Результати дослідження базуються на аналізі основних показників діяльності лісових господарств 

Кіровоградського регіону на основі форми № 3–лг (річна) «Лісогосподарська діяльність» за 8 років, 

загальноекономічних даних та іншої інформації по 8 лісовим господарствам.  
Проведено моніторингу діяльності лісогосподарських підприємств на прикладі малолісистої області в 

лісостеповій зоні. Розглянуто ретроспективу діяльності лісогосподарських підприємств та природну складову, 

яка впливає на організацію діяльності. Досліджено статистичні спостереження внутрішнього середовища 
діяльності у розрізі лісогосподарських підприємств регіону. Проаналізовано використання лісових ресурсів регіону 

в розрізі лісовідновлення, площі рубок, заготівлі деревини, економічно-соціальної сфери, фінансування та іншої 

діяльності. 
Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні діяльності лісових господарств в розрізі регіонів, 

природних зон та обласних управлінь лісових та мисливських господарств. 
Ключові слова: лісове господарство, аналіз, статистика, лісовідтворення, лісокористування, економічна 

сфера, соціальна сфера. 

 
Вступ. 
Для задоволення усіх своїх потреб протягом життя сучасній людині необхідні майже 300 

дерев. Саме у природі закладена першооснова нашого життя, від її здоров’я залежить здоров’я 
сьогоднішнього і майбутніх поколінь. В Україні стан лісів відрізняється по регіонах, тому важливим 
для статистичного дослідження є вибір певного регіону як об’єкту. Об’єктом вивчення обрано лісові 
господарства Кіровоградського обласного управління лісового і мисливського господарства. 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Останніми роками на порядку денному є дослідження статистики та аналізу діяльності 

лісогосподарського підприємства. Розглядом цього питання в розрізі лісових господарств регіонів 
України займаються такі дослідники, як В. Гоцуляк, К. Кудряшова, Ю. Максимов, Н. Матушевич, 
Т. Вовчук, О. Шавурська, О. Шубалий, М. Чік та інші науковці.  

 
Мета. 
Моніторинг та статистична оцінка внутрішнього середовища діяльності у розрізі 

лісогосподарських підприємств Кіровоградського обласного управління лісового і мисливського 
господарства.  
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Методологія дослідження. 
У статті використано такі загальні методи пізнання: аналіз, групування, зведення, 

пізнавальний, аналітичний, абстрактний, конкретизація і аналогія. 
 
Результати. 
Згідно історичних і наукових довідок відомо про наявність величезних лісових масивів по 

території Кіровоградської області. Перше свідчення цього належить відомому грецькому історику і 
географу Геродоту, який відвідував сучасну територію центральної України у V ст. до н. е. Він 
засвідчив, що край був лісистий, опадів випадало багато, а ріки були повноводні. Орієнтовано 
лісистість становила тоді близько 20 %. Скорочення вкритих лісом площ особливо помітним стало у 
XVI–XVII ст. Постійні військові дії, які велися на рубежах краю між польськими, козацькими і 
кримсько-татарськими військами за право володіння цими землями, а також господарська 
діяльність людей, які утікали від соціального, національного і релігійного гноблення з північних 
територій, поступово призвели до зменшення лісових масивів, виснажених необґрунтованими 
надмірними рубками [1].  

Історія розвитку лісового господарства на Кіровоградщині охоплює більш як 200 років. Після 
інтенсивних суцільнолісосічних вирубок у XVIII-першій половині XIX ст. гостро постало питання про 
лісовідновлення, і у 40-х роках XIX ст. відбулися перші досліди штучного лісорозведення у 
Знам’янському районі Кіровоградської області.  

У більш значних розмірах лісокультурні роботи проводилися у 70-х роках того ж століття 
лісничим Р. Квестом за методом, розробленим «піонером» степового лісорозведення В. Граффом у 
Великому Анадолі. Посадки здійснювалися на задернілих галявинах і пустирях, у розораних 
борознах, нарізаних плугом, через кожні 70 см з розташуванням міжрядь у 1,5 м. Дуб і ясен 
висаджувалися чистими рядами, а супутні породи – липа, клен, берест – у чергуванні.  

Особливий період у лісокультурній практиці пов’язаний з діяльністю лісничих В. Сидорова та 
І. Чижова, вони удосконалили спосіб створення культур дуба під шатами лісостанів, розроблений 
відомим вченим-лісівником Г. Висоцьким, - здійснили осінній посів жолудів на лісосіках головного 
користування за 1-2 роки до моменту рубки, який одержав назву «шпиговки». І все ж обсяги 
лісокультурних робіт у Чорноліссі були незначними. Як свідчать зведені статистичні дані 
А. Солодатова (1956 р.), за період з 1848 по 1917 роки лісовідновлення було здійснено на площі 
1226 га [1]. У середньому ж за рік лісокультурні відновлювальні роботи проводилися на площі 
всього 17,7 га. 

У період Першої світової, громадянської та Другої світової війни відбувалися інтенсивні, 
нерегульовані вирубки для військових та цивільних потреб. Лісовідновлювальні роботи у цей період 
практично не проводилися. У мирний час почалася відбудова створених ще на початку XIX ст. і 
організація нових лісництв. 1 липня 1949 року на період організації Кіровоградського обласного 
управління лісового господарства до його складу увійшли 91,2 тис га державного лісового фонду. 
Станом на 01.01.1978 року площа Державного лісового фонду області становила 74,9 тис га. У 
зв’язку із зростанням обсягів виробництва та з метою удосконалення управління 
лісогосподарськими підприємствами і організаціями в 1989 р. обласне управління лісового 
господарства і лісозаготівель було реорганізоване у виробниче об’єднання «Кіровоградліс», а ще 
через два роки перетворене у Кіровоградське державне лісогосподарське об’єднання 
«Кіровоградліс» [1]. Динаміку складу держлісгоспів області за 1927–2018 рр. наведено у табл. 1. 

Розглянувши становлення лісового господарства Кіровоградської області, проаналізуємо 
сучасний стан лісових господарств Кіровоградського обласного управління лісового та 
мисливського господарства (надалі – КОУЛМГ). Область належить до лісодефіцитних регіонів 
України, загальна площа лісового фонду на 01.01.2004 р. складала 144,6 тис. га, із них 132,3 тис. га 
вкриті лісовою рослинністю, а станом на 01.01.2016 р. площа зросла до 189,1 тис. га, у тому числі 
вкриті лісовою рослинністю 166,8 тис. га [1; 2].  
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Площа земель лісогосподарського призначення, які належать державним лісогосподарським 
підприємствам на 01.01.2004 р. складала 115,9 тис. га (79,8 % земель лісового фонду), а станом на 
01.01.2018 р. становить 129,007 тис. га, із них 109,878 тис. га вкрито лісовою рослинністю, тобто 
показник за 15 років зріс на 14 тис. га. Щодо загального запасу деревини, то з 2004 р. по 2018 р. він 
зріс на 3171 м3, з 17,600 тис. м3 до 20,771 тис. м3. Запас деревини у розрахунку на один гектар 
земель лісогосподарського призначення також зріс і у 2004 р. дорівнював 121,6 м3, а вже у 2018 р.– 
189 м3 [1; 3]. 

Таблиця 1 
Історичні етапи формування складу лісгоспів Кіровоградщини* 

Станом 

 на 1927 р. 

Станом на 

01.01.1941 р. 

Станом на 01.07.1949 р. Станом на 01.01.2004 р. – сьогодення 

Чорноліське 
лісництво та 
Зінов’ївське 

лісництво 
(площа 27,6 га 

державного 
лісового фонду та 

4 тис га – у 
користуванні 

селян та місцевих 
органів влади; 

включали 10 
підлісництв) 

Загальна площа 
державного лісового 

фонду області – 

93776 га: 
1) Олександрівський 

лісгосп (площа 34350 га, 
об’єднував 6 лісництв); 

2) Новогеоргіївський 
держлісгосп (площа 

21620 га, об’єднував 4 
лісництва); 

3) Чорноліський 
держлісгосп (площею 
37806 га, об’єднував 

11 лісництв) 

Загальна площа 
державного лісового фонду 

області – 91218 га: 

1) Олександрівський лісгосп 
(площа 28312 га, 

об’єднував  7 лісництв); 
2) Новогеоргіївський 

держлісгосп (площа 21853 
га, об’єднував 5 лісництва); 

3) Чорноліський 
держлісгосп (площею 

25218 га, об’єднував 7 
лісництв); 

4) Кіровоградський лісгосп 
(площа 15279 га, 

об’єднував 5 лісництв) 

Загальна площа державного лісового 
фонду області – 144,6 тис га, в т.ч. вкрита 

лісом – 132,3 тис га: 

1 Голованівський (площа 17884,8 га; 4 
лісництва); 

2) Долинський (площа 13592,2 га; 
4 лісництва); 

3) Компаніївський (площа 8934,2 га; 
3 лісництва); 

4) Олександрівський лісгосп (площа 19273 
га; 5 лісництв); 

5) Оникіївський (площа 16789,9 га; 
4 лісництва); 

6) Онуфріївський (площа 15057,3 га; 
3 лісництва); 

7) Світловодський (18322,7 га; 
3 лісництва); 

8) Кіровоградське і Новомиргородське 
лісництва (на сьогодні приєднані до 

Компаніївського та Олександрівського 
лісових господарств); 

9) Чорноліський держлісгосп (19153 га; 
4 лісництва); 

10) ДСДЛЦ  
«Веселі Боковеньки» 

*Джерело: складено автором на підставі [1, с. 83–84] 

 
Аналіз лісового фонду регіону в розрізі категорій земель станом на 01.01.2018 р. показує, що 

до земель лісогосподарського призначення відносяться 129 тис. га, землі природно-заповідного 
призначення та історико-культурного призначення – 22,31 ти. га. До земель іншого призначення 
відносяться 107,70 тис. га лісового фонду [4]. 

Ліси області за своїм значенням відносяться до першої групи і виконують переважно 
природоохоронні функції. Експлуатаційні ліси складають третину усієї площі лісів (близько 45,5 тис. 
га) і знаходяться тільки на території державних лісогосподарських підприємств. КОУЛМГ має в 
своїй структурі 8 державних лісогоcподарських підприємств та державний дослідницько-
селекційний дендрологічний лісовий центр «Веселі Боковеньки» (надалі – ДСДЛЦ «Веселі 
Боковеньки»). 

Аналізуючи лісистість, варто відмітити, що значна частина центральних та північно-західних 
районів, які складають основу лісгоспів, знаходяться у зоні байрачного степу, де лісові масиви, як 
правило, не перевищують однієї тисячі гектарів. А південні райони, зокрема Долинське та 
Компаніївське лісові господарства знаходяться у зоні колишнього безлісного степу. Цим і 
пояснюється велика різниця у лісистості окремих районів. Якщо у Олександрівському лісгоспі 
лісистість становить 12 %, у Чорноліському лісгоспі – 12,6 %, у Світловодському та Онуфріївському 
лісгоспі – 16,2 % й 8,7 % відповідно, то у південних районах вона значно менша (Онікіївський лісгосп 
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– 5,9 %, Голованівський лісгосп – 5 %, Долинський та Компаніївський лісгоспи – 4,7 %). І це, 
незважаючи на те, що за останні 50 років саме у цих південних районах області створено чимало 
протиерозійних захисних насаджень по ярах і балках, заліснені береги степових річок і ставків. Крім 
того, закладено сотні кілометрів полезахисних лісових смуг, які з 01.01.2019 р. віднесено до складу 
сільськогосподарських угідь згідно ст. 55 п. 2. Змін до Земельного Кодексу України [5]. Було 
визначено, що до земель лісогосподарського призначення не належать землі, зайняті: у т.ч. 
полезахисними лісовими смугами на землях сільськогосподарського призначення.  

У цілому за даними КОУЛМГ лісистість має постійну тенденцію до зростання. Також має 
тенденцію до зростання загальна площа земель, на це вказують статистичні показники 2010 р. в 
порівнянні з 2017 р. Загальна площа КОУЛМГ зростає, і нині вона становить 7,7 % (на початку 
століття – 5,4 %) до загальної площі області, у т.ч. лісистість складає 8,5 %. Науково обґрунтованим 
рівнем лісистості області є 11–12 % у лісостеповій зоні.  

Розпочнемо аналіз із загальної інформації, організаційної структури та особливостей 
розвитку лісових господарств. Лісовий фонд ДП «Голованівське лісове господарство» 
характеризується високопродуктивними насадженнями із господарсько-цінних порід. Найбільш 
поширеною породою є дуб звичайний, який займає 95 % лісовкритої площі. Особливу цінність має 
дуб насіннєвий – I-IIІ бонітетів. Серед другорядних порід трапляються ясен звичайний і зелений, 
клен ясенелистий, черешня, берест та ін. Серед інтродукційних порід зустрічаються бархат 
амурський, горіх грецький, горіх маньчжурский, а також сосна звичайна, які мають високу 
продуктивність, але займають невеликі площі. Лісові масиви є південним ареалом знаменитих 
подільських дібров. 

ДП «Долинське лісове господарство» має такий розподіл насаджень по головним 
лісоутворюючим породам: дуб, ясен та акація – по 30 %, відповідно, сосна та інші породи – по 5 %. 
За лісорослинним районуванням відноситься до південної степової зони. Лісове господарство 
займається заготівлею лікарської сировини, заготівлею дикоростучих плодів тощо. Як відзначалося 
раніше, згідно адміністративного поділу, в цьому ж районі розташований дослідницько-селекційний 
дендрологічний лісовий центр «Веселі Боковеньки». Основний напрямок – природоохоронний, 
збереження і підтримання у належному стані заповідного об’єкту загальнодержавного значення – 
парку площею 109 га. Тут проводяться такі науково-дослідні роботи, як виведення нових гібридів 
деревних і чагарникових порід, селекції дуба, горіха грецького фундуків і тополь та інші.  

В ДП «Компаніївське лісове господарство» за лісорослинним районуванням територія 
розміщення лісових насаджень відноситься до типового південного байрачного степу. Головні 
лісоутворюючі породи – дуб (64 %), сосна (17 %), ясен (7 %), акація (10 %). Крім проведення 
лісокультурних і лісогосподарських робіт, лісгосп займається заготівлею дикоростучих плодів та 
лікарської сировини, бджільництвом, вирощуванням зернових і олійних культур. 

Територія ДП «Олександрівське лісове господарство» за лісорослинним районуванням 
відноситься до південного правобережного лісостепу на його межі з байрачним степом. 
Насадження відносяться до першої групи лісів, лісгосп має найвищу лісистість, але враховуючи 
складний рельєф і високу питому вагу еродованих земель, необхідно продовжувати створення 
захисних лісових насаджень із подальшим підвищенням лісистості регіону. Переважаючі породи: 
дуб черешчатий – 68,7 %, сосна звичайна – 24 %, ясен звичайний – 1 %, клен гостролистий – 2,7 %. 
Інші листяні породи – 16,3%. Середній бонітет насаджень 2, середня повнота – 0,75, середній вік 
насаджень – 72 роки. Побічне користування складається із збору лікарських рослин, бджільництва, 
заготівлі плодів шипшини та ягід дикоростучих чагарників. У Кримківському лісництві знаходиться 
орнітологічний заказник «Редьчино» (108 га), де гніздяться рідкісні птахи, що занесені до Червоної 
книги України (орел-карлик, канюк-курганник, скопа та ін.). Тут заборонені рубки головного 
користування.  

ДП «Онікіївське лісове господарство» знаходиться на межі степу і лісостепу і відноситься до 
зони байрачного степу. Лісові масиви мають штучне походження, найбільше урочище «Зелена 
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Брама» перевищує 1000 га. Головна порода – дуб звичайний або черешчатий ранньої і пізньої 
форми (28 %), ясен (60 %), сосна (2 %). Супутні породи: клен, липа, граб, груша лісова, яблуня, 
осика, горобина, ільмові. З чагарників – бересклет, ліщина, свидина, акація жовта та інші. Типи 
проростання в основному Д1, Д2. Свіжі діброви займають до 88 % від загальної вкритої лісом площі. 
Тут знаходиться чотири полезахисні смуги посаджені на рубежі ХІХ-ХХ століть за ідеями відомого 
вченого-ґрунтознавця В. В. Докучаєва, вони оголошені ботанічними пам’ятниками природи 
місцевого значення.  

ДП «Онуфріївське лісове господарство» наймолодше у області, розташоване на 
прикордонні Лісостепу і Степу в зоні байрачного лісу. Головною лісоутворюючою породою є дуб 
(29 %), сосна (22 %), ясен (18 %), клен різних видів, а також терн, свидина, шипшина та ін. Частина 
лісових культур знаходиться на рекультивованих землях, що розташовані на місці буровугільних 
вуглерозрізів і характеризуються техногенним рельєфом та надзвичайно бідними на поживні 
речовини ґрунтами техногенного походження. Територія багата на пам’ятки природи 
загальнодержавного значення, а саме: Онуфріївський парк (53,7 га), лісовий заказник «Велика 
стінка», урочища «Бузове», «Шереметів ліс», «Сиротин ліс», «Довге», «Ясинуватка», ландшафтні 
заказники «Недогарський» та «Суховершок». 

ДП «Світловодське лісове господарство» одне з найстаріших господарств області, 
розташоване у південній частині правобережного лісостепу на його пограниччі із степовою зоною. 
Лісоутворюючими породами є дуб – 43 %, акація – 23 %, сосна – 17 % та інші. Протягом тривалого 
часу був опорним пунктом українського науково-дослідного інституту лісового господарства і 
агломерації, де випробовувалися різні способи заліснення берегів Кременчуцького водосховища з 
метою їх захисту від розмиву і абразії. Особливу ефективність у боротьбі з даними явищами мають 
створені зелені щити з насаджень верби білої і мигдальної у поєднані з очеретом, мулофільтри та 
інші.  

ДП «Чорноліське лісове господарство» найстаріше та найбільше лісове господарство 
області, тут проходить межа Лісостепу і Степу, а найкрупніші лісові масиви – Чорний та Чутянський 
ліси. Головними лісоутворюючими породами є високостовбурний дуб (81,1 %), ясен звичайний 
(12,5 %), акація біла (3,8 %) та ін. Найбільш поширеним типом лісу є свіжа грабова діброва (Д2ГД) – 
81 %. Середні таксаційні показники: середній вік насаджень 78 років; за віковими групами: 
молодняки 10 %, середньовікові 76 %, дозріваючі 6,1 %, стиглі та перестиглі 7,9 %; бонітет – ІІ, 
повнота – 0,74, середній приріст – 3,4 м3/га; запас на 1 га вкритих лісом – 268 м3, запас на 1 га 
стиглих насаджень – 249 м3. Ліси відносяться до першого лісотаксаційного поясу. Тут знаходяться 
ландшафтний заповідник загальнодержавного значення у вигляді частини території Чорного лісу, 
озеро Берестувате («Чорне») з гідрологічними пам’ятками – болотом «Чорний ліс» та «Витоки річки 
Інгулець» [1, с. 213–252].  

Аналіз лісогосподарської діяльності підприємств Кіровоградської області проведемо на 
основі форми № 3-лг (річна) «Лісогосподарська діяльність» по 8 лісгоспам за період 2010–2017 рр., 
економічних даних та іншої інформації. Крім того, дані ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки» об’єднано з ДП 
«Долинське ЛГ» через їх місцерозташування відповідно до адміністративного поділу по областям.  

Ліси є не тільки елементом екологічної системи, а й об’єктом господарювання, тому 
розглянемо відтворення лісів у розрізі лісових господарств (рис. 1). 

Динаміка показує, що відтворення здійснюється за рахунок садіння і висівання лісу, в тому 
числі шляхом лісорозведення. Природне поновлення незначне. Вплив на рівень лісистості 
відбувається, крім відтворення, за рахунок переведення земель у вкриті лісовою рослинністю землі. 

У Голованівському лісгоспі найбільше насаджень було в 2010 р. – 335 га, у наступні роки 
тенденція знижується майже у 1,5–3 рази (112–176 га). І в останні роки погіршується, що 
пояснюється відсутністю фінансування з державного бюджету. Долинський лісгосп 
характеризується діапазоном відтворення від 73 га у 2015 р. до 317 га у 2010 р. Спадаюча 
тенденція насадження спостерігається з 2014 р. Компаніївський лісгосп у 2010–2013 рр. стабільно 
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створював нові ліси 179–240 га, відповідно, але з 2014 р. рівень насаджуваності стрімко спадає до 
75 га у 2016 р. та 90 га у 2017 р. Лісовідтворення Олександрівського лісгоспу можна розподілити на 
два періоди: 2010–2013 рр. та 2014–2017 рр., відповідно. У першому періоді показник сягав 281 га, у 
другому періоді – зменшився до 140 га. В Онікіївському лісгоспі найменше насаджень було 
зроблено у 2014–2017 рр. (92–125 га), попередні роки характеризуються стабільними 
насадженнями 254–345 га. Тенденція до зменшення рівня відтворення спостерігається і в 
Онуфріїському лісгоспі, за період що аналізується найбільше насаджень було у 2010 р. – 239 га, у 
2014 р. – 172 га. А вже 2015–2017 рр. характеризуються спадом даного показника: 64–99 га. 
Аналогічна спадаюча тенденція і у Світловодському лісовому господарстві: від 271 га в 2010 р. до 
89 га у 2017 р. Чорноліське лісове господарство характеризується  спадаючою динамікою 
лісовідтворення – з 271 до 84 га за період 2010–2017 рр.  

 

 
 

Рис. 1. Динаміка відтворення лісів у розрізі лісових господарств* 
*Джерело: складено автором на підставі даних Головного управління статистики у Кіровоградській області [6; 7] 

 
Наступним показником для розгляду є площі рубок за 2010–2017 рр. (рис. 2). З графіку 

можна сказати, що найбільша кількість усіх видів рубок проводилися у Голованівському лісгоспі 
(857–1602 га), хоча за показником лісистості він займає 5 місце. Наступними йдуть Олександрівське 
та Чорноліське лісові господарства, в яких рубки були нерівномірні (471–1229 га та 283–1324 га, 
відповідно). Середні показники у Онікіївському ЛГ (422–538 га), Онуфріївському (249–459 га), 
Світловодському (173–283 га). Стабільно невисокі показники всіх рубок спостерігаються у 
Долинському ЛГ (122–200 га) та Компаніївському ЛГ (79-209 га). 

Заготівлю деревини можна дослідити за допомогою таких базових статистичних показників, 
як: 1) площа (усіх видів) рубок та заходів (га) за видами рубок; 2) заготівля деревини від усіх видів 
рубок (тис. м3) за видами рубок; 3) заготівля ліквідної деревини (тис. м3) від різних видів рубок та 
сортиментами, а також залишки деревини на лісосіках (м3).  

Найбільшу питому вагу серед усіх рубок мають площі рубок пов’язані з веденням лісового 
господарства, формування та оздоровлення й рубки догляду. Аналізуючи поглиблено статистичні 
дані, можна сказати, що Голованівський ЛГ має найбільший обсяг рубок в порівняні з іншими 
лісовими господарствами у діапазоні від 917 га у 2014 р. до 1580 га у 2010 р. При цьому показник у 
2013 р. та 2014 р. є значно меншим, ніж в інші роки. Щодо площі рубок головного користування то, 
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вона має показник середньої інтенсивності 20–30 га, в порівняні з іншими лісгоспами. Рубки догляду 
мають нерівномірну тенденцію: у 2010 р. – 46 га, 2011–2013 рр. характеризуються зростанням 
показника до 319 га, який є найбільшим показником за аналізований період, у 2014 р. відбувся спад 
і в 2015–2016 рр. зростання рубок догляду, а у 2017 р. – зменшення рубок до 245 га.  

 

 
 

Рис. 2. Динаміка площі усіх видів рубок у лісових господарствах* 
*Джерело: складено автором на підставі даних Головного управління статистики у Кіровоградській області [6; 7]  

 
Долинське лісове господарство (у т.ч. Веселі Боковеньки) характеризується мінімальними 

показниками головних рубок, які складають 1–2 га, крім того рубки, пов’язані з веденням лісового 
господарства, мали діапазон 120–198 га у 2010 р. та 2017 р., відповідно, а рубки догляду: 6-33 га, з 
2015 р. спостерігається підвищення даного показника. Це пов’язано з малолисистістю лісового 
господарства, а також спеціалізацією ДП «Веселі Боковеньки» як лісового дослідного центру. 
Аналіз рубок Компаніївського лісгоспу показав, що рубки головного користування мають низькі 
значення 6-8 га за аналізований період, рубки пов’язані з веденням лісового господарства мають 
незначні показники (72–199 га) як і рубки догляду (41–128 га). Така ситуація склалася у зв’язку з 
низьколісистістю території і тим, що в районі розташовані найбільш родючі сільськогосподарські 
угіддя. Рубки головного користування Олександрівського лісового господарства мають середні 
значення в порівнянні з іншими лісовими господарствами регіону (16–26 га), при цьому рубки 
пов’язані з веденням господарства (446–1203 га) та догляду (62–277 га) досить значні та 
хвилеподібні. Такий стан рубок пояснюється тим, що цей лісгосп відносить до зони Лісостепу та має 
високопродуктивні дубові та соснові насадження.  

Щодо Онікіївського лісгоспу, то рубки головного користування є найбільшими по управлінню 
(37–56 га) і перевищують розрахункову лісосіку. Рубки формування й оздоровлення (364–501 га) та 
догляду (129–284 га) мають середні показники, в порівнянні з іншими лісгоспами. Онуфріївський 
лісгосп має рубки головного користування в діапазоні 10–23 га, показник рубок формування та 
оздоровлення коливається від 227 га у 2013 р. до 439 га у 2017 р, а рубки догляду – 41–73 га. 
Світловодський лісгосп має низькі показники головних рубок до 2016 р. (11-25 га), але в останні 
роки даний показник зростає удвічі (29–30 га). Щодо інших видів рубок, то вони мають невеликі 
значення з поміж інших лісгоспів: 158-271 га (рубки формування та оздоровлення) та 74–108 га 
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(рубки догляду). Це пов’язано з малою територією лісгоспу, але лісистою природною зоною.  
Цікава ситуація з рубками в Чорноліському лісгоспі: має мінімальні показники головних 

рубок (1–6 га), рубки формування та оздоровлення – дуже розрізнені (282–1116 га), рубки догляду 
складають 22–171 га, а також, останніми роками обсяги всіх видів рубок незначні, в порівняні з 
територією та лісистістю.  

Наступним показником для аналізу є показники заготівлі деревини за видами рубок й 
заготівлі ліквідної деревини за видами відповідних рубок (рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Динаміка заготівлі деревини від усіх видів рубок по лісовим господарствам КОУЛМГ* 
*Джерело: складено автором на підставі даних Головного управління статистики у Кіровоградській області [6; 7]  

 
Загалом, слід зазначити, що заготівля деревини від усіх видів рубок і у тому числі ліквідної 

деревини має тенденцію до того, що по всім лісовим господарствам ліквідна деревина складає 
80 % і більше. Заготівля деревини від рубок головного користування, в порівняні із заготівлею 
деревини від рубок, пов’язаних із веденням лісового господарства, формування та оздоровлення і, 
відповідно, ліквідної деревини від них має значно менші показники приблизно у 5 і більше разів.  

Детально один з основних показників, який характеризує кінцеву результативність 
діяльності, – частка лісозаготівель у обсягах продукції, робіт та послуг, наведений у табл. 2.  

Таблиця 2 
Частка лісозаготівель у обсягах продукції, робіт та послуг у розрізі лісових господарств* 

Лісове господарство Частка лісозаготівель у обсягах продукції, робіт та послуг, % 

2010 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Голованівське ЛГ 99,3 99,6 99,3 99,1 99,0 99,2 99,4 99,1 

Долинське ЛГ (у т.ч. ДСДЛЦ Веселі 
Боковеньки) 

22,0 33,2 37,6 41,1 39,1 40,2 41,0 41,1 

Компаніївське ЛГ 40,5 49,1 52,4 53,7 51,0 51,3 52,8 53,7 

Олександрівське ЛГ 93,7 93,5 93,5 93,4 92,8 93,0 94,0 93,4 

Онікіївське ЛГ 91,9 95,0 94,2 96,0 95,8 95,9 95,9 96,0 

Онуфріївське ЛГ 69,0 76,8 74,0 76,8 75,9 76,0 76,1 76,8 

Світловодське ЛГ 63,2 76,1 82,6 88,7 89,0 88,9 88,8 88,7 

Чорноліське ЛГ 92,5 92,1 91,1 91,1 90,0 90,5 91,0 91,1 

Всього по КОУЛМГ 75,5 76,3 88,5 89,6 88,9 87,9 89,1 89,6 

*Джерело: складено автором на підставі даних Головного управління статистики у Кіровоградській області [6; 7]  

 
З таблиці видно, що частка лісозаготівлі у загальному обсязі продукції, робіт та послуг у 

розрізі більшості лісгоспів за період 8 років складає більше 80 %. У Долинському разом з «Веселі 
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Боковеньки» та Компаніївському лісових господарствах цей показник знаходиться на рівні 50 %. 
Загалом у динаміці цей показник має тенденцію до зростання. Отже, діяльність лісгоспів є 
ресурсно-спрямованою. 

Величина обсягу продукції, робіт та послуг лісових господарств станом на 
2017 р.розподіляються у такому співвідношенні до КОУЛМГ (100 %): Чорноліське ЛГ – 25,5 %, 
Олександрівське ЛГ – 22,4 %, Онікіївське ЛГ - 17,3 %, Голованівське ЛГ – 16,9 %, Онуфрівське ЛГ – 
5,7 %, Світловодське ЛГ – 4,6 %, Долинське ЛГ – 4,1 %, Компаніївське ЛГ – 3,1 %. 

Захист лісу від шкідників і хвороб – одне з найневідкладніших і найважливіших завдань 
лісників. Аналізуючи динаміку лісозахисних робіт, можна сказати, що складною залишається 
проблема шкідників та хвороб лісу, яка з 2011 р. загострюється. Зменшення площі, уражених 
осередків в результаті проведення заходів та під впливом природних факторів, залишаються, за 
останні 20 років, практично на одному рівні. Через недостатнє бюджетне фінансування заходи 
боротьби проводяться переважно шляхом вирубування пошкоджених дерев та частково за 
допомогою використання біологічних і хімічних методів. Лісові господарства у більшості випадків 
користуються біологічними методами.  

Позитивним є скорочення площ, охоплених пожежами з 2010 року, а в 2016 році вони взагалі 
були відсутні. Але у 2017 р. внаслідок низовинних пожеж загинуло 10 га лісових насаджень. 
Найбільше знищено лісу – у 1992 р., 2000 р. та 2003 р.  

Розглядаючи соціально-економічну сферу в розрізі лісових господарств можна сказати, що у 
2015 році чисельність штатних працівників КОУЛМГ складала 852 особи, у 2016 – 865 осіб, а у 2017 
– 845 осіб (табл. 3). 

Таблиця 3 
Cоціально-економічні показники лісових господарств КОУЛМГ* 
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Роки Показник 

Чисельність штатних працівників, осіб 

2015 97 86 65 153 106 72 60 176 40 

2016 106 87 67 148 106 73 59 177 39 

2017 101 77 53 155 100 77 61 172 39 

Реалізована продукція на 1 штатного працівника, грн. 

2015 273196 44465 39478 262054 242019 75528 11335 247136 21023 

2016 351255 69529 60415 329935 323547 113740 17200 349316 29082 

2017 423307 84377 95585 348007 436940 157013 20297 354715 24215 

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн. 

2015 6961,0 3205 3540 7166 5611 3396 3683 6048 2742 

2016 13031  3418 3094 14158 12209 4962 6024 12002 3783 

2017 17904 4382 4667 15999 16480 8135 7173 14405 5140 

ФОП штатних працівників, тис. грн. 

2016 16575 3568 2413 25993 15530 4347 4264 25493 1770 

2017 21700 4049 2968 29759 19776 7516 5251 29733 2406 

*Джерело: [8]  

 
Аналізуючи таблицю можна відмітити, що фонд оплати праці у 2016 році склав 

99953,9 тис. грн, в т.ч. з бюджету 1177,8 тис. грн., а в 2017 р. – 123157,3 тис. грн. Щодо 
середньомісячної заробітної плати, то у 2015 році вона була на рівні 5262 грн., у 2016 р.– 9630 грн., 
тобто зросла за рік у 1,8 рази, а в порівняні з 2017 р. (12291,0 грн.), зросла в 1,27 раз. Це 
пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати в державі взагалі та збільшенням обсягом 
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реалізованої продукції: з 153982,9 тис. грн. у 2015 році до 213399,2 тис. грн. у 2016 році, і відповідно 
у 2017 р. – 238378,4 тис. грн. А також, показником зростанням реалізованої продукції на 1 штатного 
працівника: у 2015 році – 180731,1 грн., 246704,3 грн. у 2016 році, тобто відбулося зростання у 1,4 
рази, відповідно, а в порівняні з 2017 р. (282104,6 грн.) – в 1,14 раз. 

Проаналізувавши соціально-економічні показники у розрізі лісогосподарських підприємств 
можна відмітити, що чисельність штатних працівників за 3 роки залишилася майже на одному рівні. 
Реалізація продукції на одного працівника зросла у Долинському, Компаніївському, Онуфріївському, 
Світловодському лісових господарствах приблизно на 50 %. А по Голованівському, 
Олександрівському, Онуфріївському, Чорноліському та Веселим Боковенькам зростання було 
меншим – від 20 % до 40 %. При цьому середньомісячна зарплата майже у 2,5 рази зросла по 
Голованівському, Олександрівському, Онікіївському, Чорноліському лісових господарствах. В інших 
лісгоспах зростання відбулося на рівні 6–40 %. Це пов’язано з рівнем лісистості території, в тих 
лісгоспах, де більша кількість ресурсу, зросла і заробітна плата. Це підтверджують Долинський та 
Онуфріївський лісгоспи. А заробітна плата в Компаніївському ЛГ має негативну тенденцію – вона 
зменшилася майже на 15 %. Слід наголосити, що фонд оплати праці працівників складався з коштів 
власного бюджету, лише в ДСДЛЦ Веселих Боковеньках 33,5 % коштів надійшло з державного 
бюджету. 

Аналізуючи фінансово-економічні показники по лісовим господарствам КОУЛМГ (табл. 4) 
слід відзначити, що всього у 2016 році на ведення лісового господарства спрямовано 
121610,4 тис. грн., з них власні кошти 119960,6 тис. грн., з місцевого бюджету 793,3 тис грн., з інших 
джерел – 856,5 тис. грн.  

Таблиця 4 
Фінансово-економічні показники лісогосподарських підприємств* 
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Роки Показник 

Реалізація, тис грн. 

2015 26500 3824 2644 38771 25651 5437 6802 43511 840,8 

2016 37233 6049 3927 50480 34296 8303 10148 61829 1134,2 

% 2016  до 

2015 

140,5 158,2 148,5 130,2 133,7 152,7 149,2 142,1 134,9 

2017 42754 6497 5066 53941 43694 12090 12381 61011 944,4 

Всього кошти спрямовані на ведення лісового господарства, тис грн. 

Власні кошти, тис грн. 

2016 20020,4 9243,3 4592 27417,1 16796,2 6115 6091 34408 121610,4 

Фінансування на 1 га загальної площі земель у постійному користуванні, грн.  

2015 (держ. 
бюджет) 

65,8 220,3 316,8 0 40,7 152,1 104,0 0 91,3 

2015 
(власні 

кошти) 

749,2 233,4 233,8 1097,7 785,9 192,9 193,8 1217,4 644,6 

% бюдж. до 
власн   

8,8 94,4 135,5 0 5,2 78,8 53,7 0 14,2 

2016 (держ. 
бюджет) 

х х х х х х х х х 

2016 
(власні 

кошти) 

1118,6 432,6 498,5 1432,0 1002,7 367,2 332,6 1791,3 939,5 
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Продовження табл. 4 
Реалізація на 1 га загал. площі земель, які перебувають у постійному користуванні, грн. 

2015 1480,7 294,0 302,2 2025,7 1540,2 361,2 377,4 2271,0 1199,3 

2016 2080,4 465,0 448,7 2636,6 2059,0 551,4 563,2 3228,2 1662,4 

% 2016 
до 2015 

140,5 158,2 148,5 130,2 133,7 152,7 149,2 142,1 138,6 

Рентабельність усієї діяльності, % 

2016 4,26 0,03 0,5 5,5 4,3 1,9 7,6 8,3 5,6 

Рентабельність реалізованої продукції, % 

2016 5,3 0,01 1,0 11,0 7,0 2,0 20,0 40,0 15,0 

Примітка: х – дані відсутні. 
*Джерело: [8] 

 
Фінансування на 1 га з державного бюджету становило 736,3 грн. у 2015 році, 4173,2 грн. у 

2016 році. А за рахунок власних коштів – 5348,5 грн. у 2015 році, 7915 грн. – у 2016 р. Реалізація у 
2015 році була на рівні 153,15 тис. грн., а у 2016 році склала 212,27 тис. грн. На 1 га загальної площі 
земель, які перебувають у постійному користуванні, реалізація у 2015 році досягла рівня 1568,2 грн, 
а у 2016 р. – 2114,9 грн. Середня рентабельність усієї діяльності по КОУЛМГ склала 4,2 %, а 
рентабельність реалізованої продукції – 11,2 %. 

Реалізація продукції по всіх господарствах зросла приблизно у 1,5 рази, при цьому ведення 
лісового господарства відбувається, згідно даних 2016 року, за рахунок власних коштів, що 
становлять в середньому 96 % від обсягу загального фінансування. У 2017 р. фінансування з боку 
держави було відсутнє. Фінансування та реалізація продукції на 1 га загальної площі земель, які 
перебувають у постійному користуванні, у 2016 р. по відношенню до 2015 р. зростають.  

 
Висновки і перспективи. 
Моніторинг внутрішнього середовища лісових господарств регіону надає підґрунтя для 

наступних висновків. За інтенсивністю діяльності та динамікою фінансово-економічних показників 
лісогосподарські підприємства діляться на 2 групи. До першої відносяться: Голованівський, 
Олександрівський, Онікіївський та Чорноліський лісгоспи. До другої групи – менш інтенсивної 
фінансово-економічної діяльності відносяться: Долинський, Компаніївський, Онуфріївський, 
Світловодський лісгоспи та ДСДЛЦ Веселі Боковеньки.  

Площі лісовідтворення зменшуються, як і рубки, пов’язані з веденням лісового господарства, 
формуванням та оздоровленням лісів. Натомість обсяг заготівлі ліквідної деревини зростає. 
Негативну тенденцію має і показник, що характеризує збільшення площі лісу ураженого хворобами 
та шкідниками. 

Підсумовуючі проаналізовані цифри та факти, відмітимо, що успішне виконання комплексу 
заходів, спрямованих на розширення угідь, і підвищення продуктивності деревостанів в цілому 
сприятиме інтенсифікації лісогосподарського виробництва на Кіровоградщині. Перспективами 
подальших досліджень є дослідження питань впровадження «зеленої» економіки в діяльність 
лісогосподарських підприємств регіону та екологізації. 
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MONITORING OF THE INTERNAL ENVIRONMENT OF THE FOREST ENTERPRISES 

OF THE REGION 
 

Abstract 
The forest is not just trees, they play a fundamental role in ensuring food security and improving human living conditions. 

In Ukraine, every second hectare of forest is man-made. Forests of natural origin are different from forests created by man. 
Natural forests are capable of self-regulation, self-rehabilitation, self-defense, so they are environmentally stable and function 

without human help. Manually created forests, on the contrary, need care, conservation, scientifically substantiated use and 

subsequent reproduction. Therefore, the existence of this system is the responsibility of such entities as forestry. 
Analysis of the main indicators of forestry activities in the Kirovohrad region on the basis of the form № 3-LG (annual) 

“Forestry activity” for 8 years, general economic data and other information on 8 forest farms.  

The monitoring of activity of forest enterprises on the example of the lesser-tempered area in the forest-steppe zone is 
conducted. The retrospective of the activities of forest enterprises and the natural component that affects the organization of 

activities are considered. The statistical observation of the internal environment of activity in the section of forest enterprises 
of the region is researched. The use of forest resources of the region in the context of reforestation, cutting area, wood 

harvesting, economic and social sphere, financing and other activities is analyzed. 

Prospects for further research are the study of forestry activities in the regions, natural zones and regional departments  
of forestry and hunting farms. 

Keywords: forestry, analysis, statistics, forest reproduction, forest use, economic sphere, social sphere. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ АГРОЛАНДШАФТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ 
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Анотація 
Світовий та вітчизняний досвід підтверджує необхідність оптимізації сільськогосподарського виробництва, 

що ґрунтується на агроландшафтній основі та забезпечує зростання ефективності використання природних 
ресурсів і створення оптимальних умов для формування ефективного агровиробництва. У зв’язку з цим, 

пріоритетність агроландшафтної організації території на сучасному етапі визначила необхідність аналізу її 

впливу на економічну ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств.  
Для виконання поставлених завдань використовувались такі методи досліджень, як: економіко-

статистичний – для обробки даних під час еколого-економічного аналізу сучасного стану організації території 

сільськогосподарських підприємств та кореляційно-регресійного аналізу – для оцінювання впливу та визначення 
математичних залежностей зміни показників ефективності сільськогосподарського виробництва від параметрів 

агроландшафтної організації території. Дослідження проводилися за статистичними показниками 
сільськогосподарського виробництва підприємств Львівської області та розрахунковими даними особистих 

досліджень. 

В дослідженні обґрунтовується необхідність аналізу взаємовпливу показників організаційно-територіальної 
системи землекористувань та економічної ефективності сільськогосподарського виробництва при плануванні 

господарської діяльності підприємств. Здійснено оцінку впливу організації території на економічну ефективність 

діяльності сільськогосподарських підприємств на основі визначення залежності між агроландшафтними 
параметрами та економічними показниками. Встановлено тісний зв'язок показників екологічної стабільності 

території та обсягів валової продукції сільського господарства, а також нормативно грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь, що пояснюється екстенсивністю аграрного виробництва за рахунок збільшення 
площ ріллі. 

Визначення впливу агроландшафтних параметрів організації території на економічну ефективність 
аграрного виробництва дає можливість коригувати еколого-економічні показники в процесі планування діяльності 

сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова: сільське господарство, підприємство, організація, агроландшафт, територія, 
землекористування, ефективність. 

 
Вступ. 
Нинішні трансформації у сільському господарстві відбуваються на фоні негативних 

тенденцій, які охопили майже всі елементи розвитку сільських територій. Так, за високого ступеня 
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освоєності та розораності території знижується ефективність використання земельно-ресурсного 
потенціалу та особливо його природно-складових компонентів. Це загрозливе становище зумовлює 
необхідність оптимізації сільськогосподарського виробництва, що ґрунтується на агроландшафтній 
основі та забезпечує зростання ефективності використання природних ресурсів і створення 
оптимальних умов для формування ефективного агровиробництва. Пріоритетність 
агроландшафтної організації території на сучасному етапі визначає необхідність аналізу її впливу 
на економічну ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств. 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретико-прикладним аспектам взаємодії економічних та екологічних чинників у процесі 

формування території сільськогосподарських підприємств значну увагу приділено в роботах 
С.Ю. Булигіна, Гуцуляка Г.Д., Гуцуляка Ю.Г., Д.С. Добряка, Й.М. Дороша, О.І. Коваліва, 
А.Я. Сохнича, М.Г. Ступеня та інших дослідників. Значний внесок у розробку теоретичних і 
практичних питань у сфері підвищення економічної ефективності сільськогосподарських 
землекористувань на агроландшафтній основі в сучасних умовах внесли С.К. Богатирчук-Кривко, 
Т.В. Гаращенко, О.Г. Тараріко, А.М. Третяк, В.М. Третяк, О.І. Шкуратов та ін. Зокрема, 
С.К. Богатирчук-Кривко у своїй роботі [1] дослідила вплив еколого-економічних чинників організації 
землекористування на ефективність сільськогосподарської діяльності. Представник 
агроекологічного напряму економічних досліджень О.І. Шкуратов [2] систематизував екологічні 
чинники аграрного виробництва та здійснив аналіз їх впливу на ефективність сільськогосподарської 
діяльності. Однак, незважаючи на доволі всебічну вивченість вказаних проблем, залишаються 
дискусійними питання структурного формування землекористувань та організації території аграрних 
підприємств, а також їх впливу на ефективність сільськогосподарської діяльності. 

 
Мета. 
Метою статті є теоретико-методичне обґрунтування та аналіз впливу агроландшафтної 

організації території на економічну ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств. 
 
Методологія дослідження. 
В ході проведення дослідження використано наступні методи: економіко-статистичний – для 

обробки даних під час еколого-економічного аналізу сучасного стану організації території 
сільськогосподарських підприємств та кореляційно-регресійного аналізу – для оцінювання впливу й 
визначення математичних залежностей зміни показників ефективності сільськогосподарського 
виробництва від параметрів агроландшафтної організації території. Дослідження проводилися за 
статистичними показниками сільськогосподарського виробництва підприємств Львівської області та 
розрахунковими даними особистих досліджень. 

 
Результати. 
Раціональна та ефективна організація агроландшафтів в їх органічному взаємозв'язку і 

взаємозумовленості стає основою сталого збереження агроресурсного потенціалу земель та 
підвищення продуктивності земельних ресурсів.  

Одним з найбільш складних питань при організації території сільськогосподарських угідь в 
структурі агроландшафту є підбір критеріїв, що характеризують сучасну модель еколого-
економічного розвитку землекористування (землеволодіння) та збалансованості природних і 
антропогенних факторів. При організації території буває досить складно визначити, які необхідно 
застосовувати екологічні заходи і в якому обсязі задля поліпшення загального екологічного стану 
території та забезпечення стабільності та стійкості земельних угідь.  

Наявні показники визначення екологічного стану території, на нашу думку, не дають повного 
уявлення про результати проведення цих заходів, а оцінюють загалом той чи інший екологічний 
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критерій. У зв'язку з цим, для вибору необхідного заходу пропонується застосовувати показники, які 
характеризують потенційні можливості продуктивності сільськогосподарських агроландшафтів з 
урахуванням природних умов та антропогенних можливостей території [3, с. 198]. 

Дійсно, результати сільськогосподарської діяльності залежать від багатьох чинників і 
одними з основних є саме екологічні чинники, що характеризують стан агроекосистем та 
агротехнологічні умови для виробництва. Різновекторність цих чинників, які справляють істотний 
вплив на економічну ефективність агрогосподарювання, вказує на  причинно-наслідкові зв'язки у 
ході взаємовпливу сільськогосподарського виробництва та довкілля [4; 5]. Безумовно екологічні та 
просторові характеристики агроландшафтної організації території впливають як на земельні 
ресурси, так і на процес виробництва підприємства, змінюють умови праці та відпочинку населення, 
тому ефективність його проявляється в усіх сферах господарської діяльності. 

Відмітною особливістю агроландшафтної організації території сільськогосподарських 
підприємств є досягнення оптимального співвідношення між ріллею, луками, лісами та водними 
територіями, збільшення розмаїтості сільськогосподарських культур на земельній площі, 
впровадження адаптивних сівозмін через їх диференційоване розміщення [6; 7]. 

Особливості агроландшафтної організації території спричинено встановленими нормами 
щодо взаємозалежності сільськогосподарської діяльності й визначеної території, формуванням 
щонайкращих співвідношень виробничої структури та відповідного територіального розміщення, 
покращенням виробничих умов, що передусім впливає на економічну ефективність 
агрогосподарювання. Кількість показників, які розкривають екологічний стан агроекосистем доволі 
значна, у цьому зв’язку з метою об’єктивності та полегшення процедури аналізу, запропоновано 
застосувати найбільш інтегральний показник, який на нашу думку, відображає вплив просторових 
параметрів організації території на економічну ефективність діяльності сільськогосподарських 
підприємств, а саме коефіцієнт екологічної стабільності території (табл. 1). Як результуючі 
показники, що найбільше характеризують ефективність діяльності сільськогосподарських 
підприємств обрано обсяг валової продукції сільського господарства (в порівняних цінах 2010 року), 
прибуток (збиток) від реалізації сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських 
підприємствах на 1 га сільськогосподарських угідь, рівень рентабельності від реалізації 
сільськогосподарської продукції, нормативно грошову оцінку сільськогосподарських угідь (табл. 2). 
Показник нормативно грошової оцінки сільськогосподарських угідь ми прирівняли до показників 
економічної ефективності сільськогосподарської діяльності у зв’язку з тим, що він визначається 
відповідно до нормативу капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського 
призначення. 

Таблиця 1 
Структура земель та екологічних параметрів організації території Львівської області, 2016 р.* 
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Бродівський 113601 42340 11295 12204 1070 40005 4286 928 1473 0,55 

Буський  83291 36006 10365 9768 606 20594 3781 155 2016 0,49 

Городоцький  71214 36856 6062 10652 1645 9441 3193 639 2726 0,40 

Дрогобицький 118887 37189 10980 14061 1293 47643 4646 1151 1924 0,60 

Жидачівський 96980 44197 10206 12343 918 19337 6116 887 2976 0,44 

Жовківський  126415 56472 11087 15305 1720 32566 5467 909 2889 0,48 

Золочівський  107202 46151 15088 10927 1372 26183 4147 2017 1317 0,48 
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Продовження табл. 1 
Кам`янка-Бузький 85007 40136 8065 10263 1035 17841 4909 189 2569 0,45 

Миколаївський  66315 22510 7031 9573 642 18705 4591 765 2498 0,53 

Мостиський  83127 45005 4466 10555 1212 16797 3898 157 1037 0,41 

Перемишлянський 90413 37854 6569 12044 1145 28722 2796 418 865 0,53 

Пустомитівський  92415 47661 7888 10054 1891 16467 6277 389 1788 0,40 

Радехівський  111619 49792 9559 13808 474 30559 5510 362 1555 0,49 

Самбірський  91618 44715 12826 13343 1114 12003 4118 1080 2419 0,41 

Сколівський  146521 12903 13299 10014 177 104864 3080 1064 1120 0,84 

Сокальський 153136 63669 21614 18327 1371 36000 7029 728 4398 0,49 

Старосамбірський  122561 38331 3979 13941 1496 57373 4017 1732 1692 0,63 

Стрийський  79631 31742 5664 7952 656 24815 3298 3477 2027 0,51 

Турківський  118764 21768 5563 17049 211 68002 3899 1035 1237 0,74 

Яворівський  151836 35769 5830 23437 1410 61645 9246 10905 3594 0,60 

*Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Львівській області та 
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області. 

 
Однак, виявлення залежності між коефіцієнтом екологічної стабільності території та 

обраними економічними показниками в розрізі районів є недостатньо об’єктивним у зв’язку з 
узагальненими даними, що, на нашу думку, не в достатній мірі розкриватимуть агроландшафтні 
параметри окремих сільськогосподарських підприємств. Тому для розрахунків варто здійснювати 
також порівняння на рівні окремих господарств. 

Таблиця 2 
Показники ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств, 2016 р.* 

Район 

Обсяг валової 
продукції 

сільського 
господарства,  

тис. грн 

Прибуток 
(збиток), грн/га 

Рівень 
рентабельності, % 

Нормативно грошова 
оцінка угідь, грн 

Бродівський 187116 1236,0 31,3 17621 

Буський  206945 355,4 20,0 17966 

Городоцький  111654 85,6 9,1 11180 

Дрогобицький 144736 93,0 17,3 6038 

Жидачівський 231239 350,1 4,9 14278 

Жовківський  119536 56,8 6,3 13065 

Золочівський  288049 339,0 17,3 19362 

Кам`янка-Бузький 234174 1763,6 12,5 14662 

Миколаївський  158539 205,4 11,1 9290 

Мостиський  92111 423,0 18,1 12969 

Перемишлянський 75397 394,4 17,3 10225 

Пустомитівський  191230 1155,1 36,7 16825 

Радехівський  198669 3856,9 30,5 16120 

Самбірський  236821 0,1 1,4 11669 

Сколівський  105 11,2 1,0 3736 

Сокальський 336045 478,4 19,7 18153 

Старосамбірський  32807 12,6 16,0 5496 

Стрийський  385272 5063,6 47,0 8504 

Турківський  4873 23,0 1,0 3281 

Яворівський  52591 27,5 3,9 6355 

*Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Львівській області [8]. 

 
З метою аналізу взаємовпливу вказаних чинників на ефективність сільськогосподарської 

діяльності нами пропонується встановити залежність між ними за допомогою економіко-
математичного методу, а саме кореляційно-регресійного аналізу, що дозволяють виявити 
взаємозалежності та тісноту зв'язку між факторними і результуючими показниками. Дослідження 
проводилися за статистичними показниками сільськогосподарського виробництва підприємств 
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Львівської області та розрахунковими даними особистих досліджень. З метою математичного 
вираження цього зв'язку були визначені наступні величини: коефіцієнти кореляції та детермінації, 
значення коефіцієнтів для лінійного рівняння, що показують напрямок зв'язку (табл. 3). На підставі 
отриманих значень були складені функції, що описується лінійними рівняннями: 

у = ах + b,     (1) 
 

де у – показники ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств; 
    х – коефіцієнт екологічної стабільності території; 
    а, b – постійні коефіцієнти, величини яких наведено в таблиці 1. 

Таблиця 3 
Значення коефіцієнтів регресії впливу екологічної стабільності території на ефективність 

діяльності сільськогосподарських підприємств* 

Показник 

Значення коефіцієнтів для 
лінійного рівняння 

Коефіцієнт 

кореляції 

Коефіцієнт 

детермінації 
a b 

Обсяг валової продукції сільського господарства -538292 446191 -0,58 0,34 

Прибуток (збиток) від реалізації 
сільськогосподарської продукції у 

сільськогосподарських підприємствах на 1 га 
сільськогосподарських угідь 

-2216,2 1956,7 -0,20 0,04 

Рівень рентабельності від реалізації 

сільськогосподарської продукції 
-27,548 30,896 -0,26 0,07 

Нормативно грошова оцінка 
сільськогосподарських угідь 

-33098 29911 -0,71 0,51 

*Джерело: розраховано автором. 

 
Ранжирування коефіцієнтів кореляції показників свідчить, що найтісніший зв'язок з 

коефіцієнтом екологічної стабільності території мають показники нормативно грошової оцінки 
сільськогосподарських угідь (і відповідно нормативно капіталізований рентний дохід на землях 
сільськогосподарського призначення) та обсягу валової продукції сільського господарства. На рис. 1 
та рис. 2 наведено точкові графіки та лінійні тренди даної залежності. 

 
Рис. 1. Кореляційна залежність показників екологічної стабільності території та нормативно 

грошової оцінки сільськогосподарських угідь* 
*Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Львівській області. 
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Рис. 2. Кореляційна залежність показників екологічної стабільності території та обсягів 

валової продукції сільського господарства* 
*Джерело: розраховано автором за даними Головного управління статистики у Львівській області. 

 
Згідно з даними лінійної регресії, значення коефіцієнта кореляції -0,71 показує достатньо 

тісний зв'язок і обернену залежність нормативно грошової оцінки сільськогосподарських угідь від 
показників коефіцієнту екологічної стабільності території. Коефіцієнт детермінації 0,51 свідчить, що 
51% випадків усіх змін нормативно грошової оцінки сільськогосподарських угідь обумовлені зміною 
показника екологічної стабільності території, тобто точність добору у рівнянні регресії – достатня. 

Тісний зв'язок показників екологічної стабільності території та обсягів валової продукції 
сільського господарства, а також нормативно грошової оцінки сільськогосподарських угідь 
пояснюється екстенсивністю аграрного виробництва за рахунок збільшення площ ріллі і підвищення 
урожайності сільськогосподарських культур. Дійсно в результаті збільшення ріллі та посівних площ 
підвищується ефективність сільськогосподарської діяльності, проте вітчизняна та закордонна 
практика показує [9-12], що екстенсивне виробництво призводить не лише до надмірного 
виснаження ґрунтів та  втрати їх родючості, а й до зниження результативності виробництва або ж, 
навіть, збитковості в майбутньому.  

Високі темпи розвитку засобів праці та технологій у сільському господарстві водночас зі 
зростанням антропогенного навантаження на довкілля ускладнюють виявлення об’єктивної 
кореляційної залежності між коефіцієнтом екологічної стабільності території та визначеними 
економічними показниками. Це зумовлено розширенням інноваційних агротехнологій, сортів 
культур, використанням новітніх органічних і мінеральних добрив, удосконаленням методів обробки 
ґрунту, сільськогосподарського обладнання, застосуванням хімічних засобів боротьби зі 
шкідниками, організацією землеохоронної діяльності тощо [12-14]. 

Розрахунок впливу екологічних чинників землекористування на зростання економічної 
ефективності господарювання дає змогу приймати раціональні управлінські рішення суб’єктам 
господарювання в сфері природокористування. Для сільськогосподарської галузі це має неабияке 
значення, оскільки саме аграрне виробництво має безпосередній зв’язок з живими й неживими 
об’єктами довкілля [1; 14]. Це зумовлює пряму залежність сучасного екологічного стану 
навколишнього середовища від успішності екологізації сільськогосподарського виробництва, рівня 
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дотримання еколого-правових вимог на усіх стадіях господарювання. 
У процесі організації сільськогосподарського землекористування важливе значення має 

поліпшення та раціоналізація моделі господарювання – визначений алгоритм здійснення методів і 
способів забезпечення кожного конкретного землекористування. Зазначена модель в системі 
об’єктивного оцінювання господарювання за допомогою чіткого розмежування впливів об’єктивних і 
суб’єктивних чинників на результативність сільськогосподарського виробництва дає змогу 
визначити перспективні напрями підвищення ефективності виробництва й забезпечити порівняння 
визначених економічних показників. Таким чином, ефективність виробничо-економічної взаємодії 
залежить від чіткого розмежування економічних і правових категорій та обов’язкового дотримання 
усіма сторонами взятих на себе зобов’язань. Тому важливо визначити не лише загальні напрями 
сільськогосподарської діяльності для кожного виду господарювання, а й загальні ознаки системи 
ефективного землекористування. 

Загалом, організація території сільськогосподарських підприємств з використанням 
агроландшафтної інформації має відтворювати практичну реалізацію проектних рішень із 
землеустрою сільськогосподарських підприємств (конкретних агроландшафтів), враховуючи 
природоохоронні та екологічні вимоги, які слід декларувати в проектах внутрішньогосподарського 
землеустрою. Лише в такому разі територію можна буде розглядати як цілісну, взаємозалежну 
множину ландшафтних елементів, згрупованих між собою за певною (приміром, ґрунтозахисною) 
властивістю. 

 
Висновки і перспективи. 
Таким чином, проведений аналіз параметрів агроландшафтної організації території в 

структурі регіону, ще раз підкреслює дилему щодо альтернативного вибору варіанту економічного 
розвитку аграрного сектора чи збереження агроекосистем та забезпечення відтворювального 
процесу в сільськогосподарському землекористуванні. Враховуючі отримані дані в результаті 
аналізу впливу організації території на економічну ефективність діяльності сільськогосподарських 
підприємств, визначено, що розробка напрямів їх сталого розвитку повинна базуватися на 
пріоритетних завданнях з урахуванням залежності між агроландшафтними параметрами та 
економічними показниками. При цьому визначено, що роль цих агроландшафтних параметрів у 
формуванні економічних показників сільськогосподарського виробництва різна. Тому дуже 
важливим є визначення рівня впливу окремих чинників на ефективність діяльності 
сільськогосподарських підприємств, використовуючи науково обґрунтовані методи та підходи. 

Визначення впливу агроландшафтних параметрів організації території на економічну 
ефективність аграрного виробництва дає можливість коригувати еколого-економічні показники в 
процесі планування діяльності сільськогосподарських підприємств. 
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE AGRO-LANDSCAPING ORGANIZATION 

OF THE TERRITORY ON THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ACTIVITY 
 OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 
Abstract 
Worldwide and domestic experience confirms the need to optimize agricultural production based on an agrolandscape 

approach and ensure the growth of efficiency in the use of natural resources and the creation of optimal conditions for the 

formation of effective agricultural production. In this regard, the priority of the agrolandscape organization of the territory at 

the present stage has identified the need to analyze its impact on the economic efficiency of agricultural enterprises.  
Such research methods as economic and statistical for data processing in the environmental and economic analysis of 

the current state of the organization of the territory of agricultural enterprises and correlation and regression analysis to  
assess the impact and determine the mathematical dependencies of changes in the efficiency indicators of agricultural 

production from the parameters of the agrolandscape organization of the territory are used to perform the tasks. Studies are 

conducted on the statistical indicators of agricultural production enterprises of the Lviv region and the calculated data of their 
own research. 

The necessity of analyzing the mutual influence of indicators of the organizational-territorial system of land use and 

economic efficiency of agricultural production when planning the economic activity of enterprises has been substantiated. 
The assessment of the impact of the organization of the territory on the economic efficiency of the activities of agricultural 

enterprises was carried out on the basis of determining the relationship between agrolandscape parameters and economic 

indicators. A close relationship has been established between the indicators of the ecological stability of the territory and the 
gross agricultural output, as well as the normative monetary value of agricultural land due to the extensiveness of agricultural 

production due to an increase in arable land. 

Determining the influence of agrolandscape parameters of the organization of the territory on the economic efficiency of 
agricultural production makes it possible to adjust the environmental and economic indicators in the process of planning the 

activities of agricultural enterprises. 
Keywords: agriculture, enterprise, organization, agrolandscape, territory, land use, efficiency. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 
 

Анотація 
Ліс являє собою складну екосистему, в основу природного капіталу якої покладено не лише запаси 

матеріальних природних ресурсів, а й різні екосистемні послуги. Проте, сучасне світове господарство повністю 

не враховує вагомий фінансово-економічний потенціал цінностей лісових екосистем. Саме тому дослідження 
економічних відносин, зокрема інструментарію державно-приватного партнерства в сфері виробництва та 

реалізації екосистемних послуг стає необхідним науковим напрямом збалансованого лісогосподарювання. 

Для виконання поставлених завдань використовували такі методи наукових досліджень: монографічний 
(опрацювання наукових публікацій, нормативних документів, статистичних даних); аналізу та синтезу 

(обґрунтування методології системного дослідження розвитку державно-приватного партнерства в реалізації 

екосистемних послуг); експериментальний (обґрунтування підходу до застосування інструментарію державно-
приватного партнерства в реалізації екосистемних послуг лісогосподарської галузі); абстрактно-логічний 

(теоретичні узагальнення та формулювання висновків). 

Визначено, що одним з найбільш ефективних інструментів балансування інтересів учасників ринку 
екосистемних послуг в лісовому господарстві, а також шляхів залучення інвестицій у розвиток екосистемних 

послуг лісогосподарської галузі є державно-приватне партнерство. Обґрунтовано структурно-логічну схему 

державно-приватного партнерства в сфері виробництва і реалізації екосистемних послуг лісогосподарської 
галузі. Визначено чинники розвитку державно-приватного партнерства у сфері виробництва і реалізації 

екосистемних послуг лісогосподарської галузі. 
Для прийняття ефективних управлінських рішень у сфері взаємодії державних органів влади та приватних 

суб’єктів господарювання важливим є правильний облік економічної цінності екосистемних функцій з метою 

формування системи фінансового забезпечення наданих ними послуг. Окрім цього, стимулювання розвитку ринку 
екосистемних послуг в Україні потребує здійснення цілого ряду інституційно-регулюючих заходів заснованих на 

засадах державно-приватного партнерства, що дозволить суб’єктам господарювання одночасно надавати в 

повній мірі екосистемні послуги отримувачам та мінімізувати розмір шкоди, що наноситься екосистемам в 
процесі господарювання. 

Ключові слова: лісогосподарська галузь, екосистемні послуги, ринок, державно-приватне партнерство, 

виробництво, функції. 

 
Вступ. 
Протягом останніх десятиліть світова спільнота все більше стурбована економічними 

викликами пов’язаними зі станом лісового господарства. Ліс являє собою складну екосистему, в 
основу природного капіталу якої покладено не тільки запаси матеріальних природних ресурсів, а й 
різні екосистемні послуги. Проте, сучасне світове господарство повністю не враховує вагомий 
фінансово-економічний потенціал цінностей лісових екосистем. Саме тому дослідження 
економічних відносин в сфері виробництва та реалізації екосистемних послуг стає необхідним 
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науковим напрямом збалансованого лісогосподарювання. 
Науково обґрунтована розробка елементів організаційно-економічного механізму розвитку 

ринку екосистемних послуг лісогосподарської галузі і визначення його основних параметрів багато в 
чому залежать від правильності постановки цілей і раціонального використання ресурсів для їх 
вирішення. Особливе місце у формуванні економічних умов для виведення на траєкторію 
запровадження ринку екосистемних послуг в лісовому господарстві займає механізм державно-
приватного партнерства. На нашу думку, в лісогосподарюванні необхідність державно-приватного 
партнерства випливає із самої специфіки та еколого-соціальних функцій лісових екосистем, де для 
успішного функціонування необхідна державна підтримка. 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблема управління лісовим господарством на основі екосистемних принципів 

досліджується у працях багатьох вітчизняних учених, зокрема: Н. Дегтярь, Є. Мішеніна, Н. Олійник, 
І. Соловія, А. Якимчук, О. Яремка та інших. Однак, аналіз наукових досліджень, що обумовлюють 
процес формування ефективної системи екосистемних послуг в лісовому господарстві, свідчить про 
те, що на сьогодні відсутня єдність розуміння механізмів запровадження цього процесу. Варто 
виділити ґрунтовну наукову працю професора І.П. Соловія [1], в якій розглянуто підходи до оцінки 
послуг екосистем, забезпечуваних лісами України, та надано пропозиції щодо механізмів плати за 
послуги екосистем. Застосування цих підходів, на думку вищезгаданого автора, сприятиме 
виявленню та інтеграції в господарську діяльність недооцінених раніше послуг, покращенню 
добробуту лісозалежних громад та входженню на міжнародні ринки екосистемних послуг [1, с. 257–
258]. 

Базові теоретико-прикладні аспекти екосистемного підходу до лісокористування також 
розглянуто у наукових працях Є.В. Мішеніна, Г.А. Мішеніної, І.Є. Ярової [2]. Теоретичне підгрунтя 
порушених ними питань досить глибоке, зокрема, щодо формування системи екосистемного 
лісогосподарювання, де наголошується на необхідності екологічно збалансованого 
лісогосподарювання, врахування функцій лісових екосистем та забезпечення розвитку лісових 
біогеоценозів у взаємозв’язку з лісогосподарським виробництвом. Проте, вивчення і узагальнення 
результатів проведених досліджень показало, що в методичному плані залишається цілий ряд 
невирішених питань. До них відноситься обґрунтування галузевого розвитку з урахуванням 
механізму державно-приватного партнерства, що обумовлює актуальність застосування його 
інструментарію в процесі реалізації екосистемних послуг в лісовому господарстві. 

 
Мета. 
Метою дослідження є обґрунтування ролі державно-приватного партнерства в реалізації 

екосистемних послуг лісогосподарської галузі. 
 
Методологія дослідження. 
Інформаційну основу дослідження становлять вітчизняні та міжнародні законодавчі і 

нормативні акти у сфері лісового господарства, економіки природокористування, матеріали і звіти 
Державної служби статистки України, Міністерства екології та природних ресурсів України, 
Державного агентства лісових ресурсів України, вітчизняних підприємств лісової галузі. Для 
виконання поставлених завдань використано такі методи досліджень: монографічний (опрацювання 
наукових публікацій, нормативних документів, статистичних даних); аналізу та синтезу 
(обґрунтування методології системного дослідження розвитку державно-приватного партнерства в 
реалізації екосистемних послуг); експериментальний (обґрунтування підходу до застосування 
інструментарію державно-приватного партнерства в реалізації екосистемних послуг 
лісогосподарської галузі); абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання 
висновків). 



ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС 
Міжнародний науковий журнал 

Випуск 3. 2018 

THE ECONOMIC DISCOURSE 
International scientific journal 

Issue 3. 2018 

 

 

109 

Результати. 
В умовах ринкової економіки, зважаючи на вітчизняні природні особливості нашої країни, 

лісогосподарювання посідає чільне місце в соціально-економічному розвитку низки західних 
регіонів, формуючи при цьому не лише експортний потенціал України, а й систему екосистемних 
послуг лісогосподарської галузі. Формування лісового потенціалу країни відбувається внаслідок 
системної взаємодії ключових функцій лісу, зокрема соціально-економічної та екологічної, 
відображаючи тим самим максимально досяжну результативність цієї взаємодії. Виняткову роль у 
щоденному житті тутешніх жителів відіграють теж побічні лісокористування та вторинні лісові 
ресурси. На рис. 1 наведено динаміку обсягів лісової продукції отриманої з одиниці площі лісових 
земель за 2000–2017 роки в Україні та репрезентативній нами Житомирській області, одній з 
найбільш розвинених лісопромислових регіонів держави. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка обсягів продукції, робіт і послуг лісового господарства, отриманої з одиниці 
площі лісових земель за 2000–2017 роки, грн/га* 

*Джерело: сформовано за даними Державної служби статистики України. 

 
Так, на сьогодні у переважній більшості випадків ефективність реалізації лісовими 

екосистемами своїх функцій безпосередньо залежить від обсягів використання деревних ресурсів. 
Проте, в основу природного капіталу лісових екосистем покладені не тільки запаси матеріальних 
природних ресурсів, але і різні екосистемні функції. У науковій літературі екосистемні функції 
навколишнього природного середовища розглядаються або у складі поновлюваного природного 
капіталу, або виділяються в окрему групу – екосистемні послуги. Незважаючи на великий список 
екосистемних послуг, що надаються лісовими екосистемами, на практиці до основних компонентів 
природного капіталу лісів відносять матеріальні природні ресурси, що пов'язано з можливістю 
вираження вартості останніх у грошовому виразі. 

Нині набувають актуальності нові механізми фінансування, плати за використання 
екологічних систем у лісовому господарстві, які постають у якості одного з головних методів 
запобіганню неналежної природоохоронної діяльності [3–5]. Тому, сьогодні на часі є формування та 
використання механізмів плати за екосистемні послуги в лісовому господарстві України. Важливе 
значення на даному етапі розвитку суспільства мають платежі за екосистемні послуги, сутність яких 
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полягає у створенні нових ринків, що перерозподіляють фінансові потоки на користь організацій, які 
зберігають лісові екосистеми. Отримані кошти можуть бути значним джерелом фінансування 
збереження лісових екосистем та біорізноманіття. 

У цьому контексті зауважимо, що істотного впливу зазнає соціально-економічний розвиток 
лісогосподарської сфери та формування ринку екосистемних послуг в лісовому господарстві 
внаслідок діяльної взаємодії приватного сектора та держави, що проявляється, зокрема, через 
формування державно-приватного партнерства. Така форма взаємодії передбачає наявність 
значного модернізаційного потенціалу, ефективна реалізація якого можлива тільки за умови 
відповідного нормативно-правового забезпечення. 

Розуміння партнерства у сфері виробництві й реалізації екосистемних послуг 
лісогосподарської галузі передбачає взаємну скоординовану співпрацю приватного сектора з 
державою (на всіх рівнях управління) у напрямі формування об'єктів інфраструктури ринку 
екосистемних послуг (цільові організації, інформаційно-навчальні осередки, екологічні фундації 
тощо); підготовки кадрового потенціалу у навчальних закладах країни; залучення до громадської 
діяльності, а також консультування в законодавчих структурних органах щодо розробки 
нормативно-правового підґрунтя у сфері збалансованого лісогосподарювання. 

Представники державних органів влади та бізнесових структур можуть співпрацювати як 
партнери протягом усіх етапів реалізації процесу розвитку ринку екосистемних послуг 
лісогосподарської галузі, зокрема й на етапі прийняття та узгодження відповідних рішень щодо 
здійснення досліджень, а також формування пакету документів з метою участі в конкурсних 
заходах, виділення коштів на проведення досліджень та необхідних розробок, реалізації 
управлінських функцій щодо проекту та комерціалізації результатів цього проекту. 

На підставі вивчення зарубіжних практик відслідковується низка позитивних ефектів від 
застосування механізмів державно-приватного партнерства, зокрема щодо успішного економічного 
розвитку країни, розв’язання важливих соціальних задач, порятунку від наслідків політичної кризи 
тощо. За всієї розмаїтості трактувань, у поняття державно-приватного партнерства найчастіше 
вкладають розуміння його як співпраці між державою та бізнес-структурами, скоординованої у 
напрямі досягнення загальних цілей в межах визначених проектів та колективного розподілу ризиків 
у ході їх реалізації. У практичній площині подібні партнерські взаємовідносини подекуди 
розуміються як поодинокий епізод фінансування проекту. 

Інституційною базою фінансування розширеного відтворення лісових екосистем виступають 
фінансові інститути державно-приватного партнерства, які формують відповідні умови для 
можливості акумулювання фінансових надходжень з різних джерел та істотного зростання ролі 
позабюджетних коштів у фінансуванні відновлювальних заходів при виробництві й реалізації 
екосистемних послуг лісогосподарської галузі. Ці інститути зосереджують в собі надходження 
коштів бюджетного та позабюджетного спрямування, добровільні внески третіх осіб, фінансові 
ресурси орендарів, з яких фінансуються відновлювальні заходи при виробництві й реалізації 
екосистемних послуг у лісогосподарюванні [6]. Це дозволяє підвищити роль лісокористувачів у 
відтворювальному процесі лісових ресурсів, ввести солідарну відповідальність за лісокористування 
і відтворення лісів, і зацікавленість лісокористувачів у збереженні видового різноманіття [7, с. 120]. 
Поряд з тим, створення цільової організації забезпечить зростання фінансових надходжень для 
відтворення лісів, що, своєю чергою, сприятиме формуванню потенціалу екосистемних функцій, які 
мають величезний вплив на сталий розвиток суспільства в цілому. 

Варто зауважити, що першочергова необхідність у державно-приватному партнерстві 
виникає у тих галузях економіки, за які несуть відповідальність державні органи влади. Це 
зумовлено тим, що держава в цих сферах не спроможна повністю відмовитися від контролю над 
майном (тобто, лишається його власником), чи певним видом діяльності [8, с. 178]. У кожному з 
двох випадків залишається або пряме фінансування за рахунок бюджетних коштів, або 
користування майном, яке перебуває у власності держави. 
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Світовий досвід налічує велику кількість різноманітних моделей, форм, типів та інструментів 
реалізації державно-приватного партнерства. В процесі розвитку виробництва і реалізації 
екосистемних послуг в лісовому господарстві в прийнятій класифікації можна виділити наступні 
форми державно-приватного партнерства [9–12]: контракти як адміністративний договір, який 
укладається між державою (у особі органів місцевого самоврядування) і підприємством з приводу 
здійснення господарської діяльності на ринку екосистемних послуг; концесія (концесійна угода) як 
договірна форма взаємодії держави та приватних інвесторів з приводу господарського 
використання державної власності. Інвестор зобов’язується сплачувати державі визначену 
договором концесійну плату (при цьому, невід’ємною умовою концесії є здійснення інвестування у 
поліпшення переданого або створення нового майна та подальша передача такого майна в 
державну власність). 

В сфері виробництва і реалізації екосистемних послуг лісогосподарської галузі стадії 
процесу державно-приватного партнерства можуть бути наступними: взаємовпорядкування 
інтересів держави та приватного сектора щодо лісокористування та реалізації управлінських 
функцій у цій сфері (еколого-економічний аналіз); виокремлення ключових напрямів у виробництві й 
реалізації екосистемних послуг лісогосподарської галузі при розробленні програмних документів; 
розробка результативних проектів із виробництва та реалізації екосистемних послуг 
лісогосподарської галузі, що ґрунтуються на чинних державних програмах розвитку 
лісогосподарської сфери, та підписання партнерських договорів (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема державно-приватного партнерства у сфері виробництва і реалізації 

екосистемних послуг лісогосподарської галузі* 
*Джерело: сформовано на основі [13-15]. 
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Стратегічні рішення щодо обрання організаційної структури залежать від рівня ринкової 
невизначеності, оскільки наявність недостатньої або недостовірної інформації про вплив зовнішніх 
чинників визначає необхідність розширення варіантності стратегічного вибору та пошуку нових 
можливих альтернатив [16].  

Загалом, державно-приватне партнерство характеризується низкою беззаперечних вигід та 
переваг, які перекривають незначну кількість недоліків. До основних недоліків можна віднести 
часткову втрату контролю з боку держави, неможливість коригування діяльності після укладення 
договору і потребу у збільшенні обсягів фінансування. У табл. 1 систематизовані чинники, на які 
може вплинути підвищення ефективності виробництва і реалізації екосистемних послуг. 
Впровадження інструменту державно-приватного партнерства безперечно позитивно позначиться 
на соціально-економічному та  екологічному стані лісової галузі та території, загалом. 

Таблиця 1 
Чинники розвитку державно-приватного партнерства у сфері виробництва і реалізації 

екосистемних послуг лісогосподарської галузі* 

Група чинників Чинники 

Екологічні 

 можливість мінімізувати негативний вплив підприємств на довкілля за допомогою 
посилення участі держави в сфері природокористування;  

 недостатнє дотримання екологічних вимог та норм при природокористуванні; 

 неефективна система контролю та регулювання екологічної безпеки; 

 потреба в поліпшенні якості життя населення регіонів за рахунок державного 
регулювання ринку екосистемних послуг 

Економічні 

 високі витрати часу на підготовку документації та перехід на етап початку робіт;  

 недостатнє фінансування лісогосподарських заходів, зокрема природоохоронного 

спрямування; 

 можливість страхування екологічних ризиків від негативного екологічного впливу на 
економіку; 

 можливість утворення додаткових податкових надходжень; 

 зростання валового внутрішнього продукту; 

 збільшення кількості робочих місць  

Інфраструктурні 

 необхідність освоєння нових сфер виробництва, недостатній рівень розвитку соціальної 

і транспортної інфраструктури в регіонах; 

 необхідність сприяння науково-технічному прогресу, розробки нових технологій і методів 

в екології; 

 необхідність розробки методики розрахунку впливу різних виробництв (на довкілля, а 

також на здоров'я людини) 

Технологічні 
 зношені основні фонди потребують оновлення технологічного парку в лісовій сфері;  

 для подальшого розвитку ринку екосистемних послуг потрібно постійно вести оновлення 

технічної бази 

Інституціональні 

 необхідність створення екологічного фонду з фінансуванням діяльності підприємств 

виробників екосистемних послуг; 

 потреба у створенні малих і середніх підприємств для розвитку екологічного 

підприємництва; 

 необхідність підвищення інвестиційного потенціалу регіонів країни за рахунок 
виробництва екосистемних послуг; 

 потреба в підвищенні ступеня екологічного обслуговування  

*Джерело: сформовано на основі [6; 12]. 

 
Висновки і перспективи. 
Отже, ефективне функціонування всіх учасників ринку екосистемних послуг в лісовому 

господарстві можливе лише на основі дотримання балансу їх інтересів, що і повинно розглядатися 
як основний принцип його розвитку. При цьому, одним з найбільш ефективних інструментів 
балансування цих інтересів, а також шляхів залучення інвестицій у розвиток екосистемних послуг 
лісогосподарської галузі є державно-приватне партнерство. Завдячуючи такій співпраці досягається 
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раціональне використання фінансових ресурсів бізнес-структур та держави. За умови розумного 
регулювання зазначених чинників можливо досягнути зростання ефективності в процесі 
виробництва і реалізації екосистемних послуг лісогосподарської галузі. 

Посилення партнерської взаємодії в процесі виробництва та реалізації екосистемних послуг 
в лісовому господарстві забезпечує умови для удосконалення структури співробітництва 
приватного сектора з державними та місцевими органами влади щодо формування 
інфраструктурних об'єктів ринку екосистемних послуг; підготовки професійних спеціалістів у вищих 
навчальних закладах; участі в роботі громадських організацій, а також консультаційних послуг в 
структурі законодавчих органів щодо формування відповідного нормативно-правового 
забезпечення, скоординованого на розвиток галузі лісового господарства. 
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THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN REALIZING ECOSYSTEM 

SERVICES OF FORESTRY INDUSTRY 
 

Abstract 
The forest is a complex ecosystem whose natural capital is based not only on the reserves of material natural resources, 

but also on various ecosystem services. However, the modern world economy does not fully take into account the weighty 
financial and economic potential of the values of forest ecosystems. That is why the study of economic relations, in particular 

the tools of public-private partnership in the production and sale of ecosystem services, becomes an essential scientific 

direction for balanced forestry. 
The following research methods are used to perform the tasks: monographic (processing of scientific publications, 

regulatory documents, statistical data); analysis and synthesis (substantiation of the methodology of the systemic study of 

the development of public and private partnership in the implementation of ecosystem services); experimental (substantiation 
of the approach to the use of tools of public and private partnership in the implementation of ecosystem services of the 

forestry industry); abstract and logical (theoretical generalizations and formulations of conclusions).  

It was determined that one of the most effective tools for balancing the interests of participants in the market of 
ecosystem services in forestry, as well as ways of attracting investment in the development of ecosystem services in the 

forestry sector is public-private partnership. A well-founded structural-logical scheme of a public-private partnership in the 
production and sale of ecosystem services in the forestry sector. The factors for the development of public-private 

partnership in the production and sale of ecosystem services in the forestry sector are identified.  

To make effective management decisions on the interaction of state authorities and private business entities, it is 
important to correctly take into account the economic value of ecosystem functions in order to form a system of financial 

support for the services they provide. In addition, stimulating the development of the ecosystem services market in Ukraine 

requires the implementation of a number of institutional and regulatory measures based on the principles of public-private 
partnership, which will allow business entities to simultaneously provide full ecosystem services to recipients and minimize 

the damage to ecosystems in the business process. 

Keywords: forestry, ecosystem services, market, public-private partnership, production, functions. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ 

ЗБАЛАНСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
 

Анотація 
Визначення стратегічних пріоритетів сільськогосподарського землекористування та прийняття 

ефективних управлінських рішень має визначальне значення в теорії і практиці ведення сільськогосподарської 

діяльності для забезпечення збалансованого використання земельних ресурсів. Тому, актуальним на сучасному 
етапі господарювання є дослідження особливостей прийняття і реалізації стратегічних управлінських рішень та 

факторів, які мають визначальний вплив на забезпечення ефективності зазначеного процесу.  

Дослідження проводилися шляхом використання діалектичного методу пізнання дії економічних законів і 
системного підходу до вивчення економічних явищ і процесів, монографічного, індукції та дедукції – для 

формування векторів розвитку в напрямку збалансування сільськогосподарського використання земельно-

ресурсного потенціалу; абстрактно-логічного методу – при здійсненні теоретичних узагальнень та 
формулювання висновків. 

Встановлено ключові стратегічні пріоритети в сфері сільськогосподарського землекористування, які мають 

бути закріплені на загальнодержавному рівні. Автором систематизовано заходи в системі визначених векторів 
розвитку, що є визначальними в напрямку збалансування сільськогосподарського використання земельно-

ресурсного потенціалу на рівні аграрних формувань. 
Для прийняття ефективних господарських рішень в напрямку збалансованого сільськогосподарського 

землекористування важливим є формування стратегічних пріоритетів на загальнодержавному і регіональному 

рівні, а також забезпечення розвитку окремих аграрних формувань. В подальших дослідженнях слід акцентувати 
увагу на дослідженні впливу громадських ініціатив на ефективність господарювання на місцевому рівні, розробку 

ними локальних стратегій розвитку і забезпечення їх реалізації. 

Ключові слова: аграрне виробництво, аграрні формування, вектори розвитку, збалансоване 
землекористування, земельно-ресурсний потенціал, стратегічні рішення. 

 
Вступ. 
Збалансоване використання земельно-ресурсного потенціалу сільськогосподарських угідь у 

значній мірі визначається органічним поєднанням нарощування виробництва сільськогосподарської 
продукції і забезпечення охорони і відтворення родючості ґрунтів. Тому, важливе значення при 
визначенні стратегічних орієнтирів має відігравати оцінка еколого-економічних та соціальних ефектів 
розвитку сільськогосподарського землекористування. 

Виходячи із зазначеного, актуальним на сучасному етапі господарювання є дослідження 
особливостей і наслідків прийняття і реалізації стратегічних управлінських рішень та факторів, які 
мають визначальний вплив на забезпечення ефективності даного процесу. 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Численні дослідження, присвячені проблемі забезпечення збалансованого 

сільськогосподарського землекористування, показують, що дане питання є досить складним і 
багатогранним.  

Дослідженню питань сільськогосподарського землекористування та використання земельно-
ресурсного потенціалу присвячені праці таких науковців: Балацького О.Ф., Барановського В.А., 
Бриндзі З.Ф., Гофмана К. Г., Канторовича В.С., Мартина А.Г., Мельника П.П., Месель-Веселяка 



ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС 
Міжнародний науковий журнал 

Випуск 3. 2018 

THE ECONOMIC DISCOURSE 
International scientific journal 

Issue 3. 2018 

 

 

117 

В.Я., Нємчинова В.С., Нєкрасова В.С., Мельника Л.Г., Мінца А.А., Реймерса М.Ф., Струміліна С.Г., 
Федоренка М.П., Хвесика М.А. та ін. 

Вивченню проблем забезпечення збалансованого землекористування  і формування 
еколого-економічного механізму використання земельно-ресурсного потенціалу аграрної сфери 
приділяють значну увагу представники багатьох наукових економічних шкіл. Серед видатних 
науковців, у працях яких досліджуються зазначені проблеми, варто виділити: П.П. Борщевського, 
П.І. Гайдуцького, Г.Д. Гуцуляка, Д.С. Добряка, А.Г. Мартина, Є.В. Мішеніна, П.Т. Саблука, 
О.І. Шкуратова, В.В. Юрчишина тощо.  

Питання збалансованого використання земельних ресурсів та управлінські аспекти 
землекористування з економіко-екологічної точки зору подані в працях Л.Й.Братчука, В.М. Будзяка 
[3], В.А. Голяна, С.І. Дорогунцова, Л.Я. Новаковського, П.Т. Саблука [6]; стратегічні перспективи 
землекористування та вдосконалення земельних відносин розглянуті О.М. Ткаченко [7], 
А.М. Третяком [8] та ін. 

Проте, існує низка дискусійних питань, що стосуються, насамперед. удосконалення процесу 
формування стратегічних рішень щодо забезпечення розвитку збалансованого 
сільськогосподарського землекористування в умовах сучасної системи господарювання у контексті 
реформи децентралізації.  

 
Мета. 
Метою дослідження є обґрунтування основних складових в процесі формування 

стратегічних управлінських рішень щодо забезпечення збалансованого сільськогосподарського 
землекористування  

 
Методологія дослідження. 
Дослідження проводилися шляхом використання діалектичного методу пізнання дії 

економічних законів і системного підходу до вивчення економічних явищ і процесів, що передбачає 
збалансування екологічної та економічної складової в процесі сільськогосподарського 
землекористування; монографічного – під час опрацювання наукових публікацій з питань 
формування стратегічних рішень в процесі використання земельно-ресурсного потенціалу; 
абстрактно-логічного методу – при здійсненні теоретичних узагальнень та формулювання 
висновків. 

 
Результати. 
Сьогодні вітчизняними науковцями вироблено ряд загальних вимог до екологічно-безпечного 

та економічно-ефективного ведення сільськогосподарського землекористування [1]: 
1) виробничо-технологічні – запровадження ресурсозберігаючих і маловідходних виробництв, 

дотримання науково обґрунтованих систем землеробства з врахуванням впливу регіональних 
факторів; 

2) ґрунтозахисні – спрямовані на забезпечення охорони і розширеного відтворення ґрунтів 
шляхом балансування вирощування гумусонакопичувальних і гумусовитратних культур з 
оптимальним їх удобренням, а також застосування контурно-меліоративної організації території 
сільськогосподарських угідь; 

3) еколого-орінтовані – забезпечується оптимальне співвідношення між природними і 
антропогенно-зміненими ландшафтами, між окремими категоріями земельних угідь, передбачається 
запровадження екологічних нормативів і забезпечення контролю за їх дотриманням; 

4) економічно-ефективні – орієнтовані на максимізацію дохідності сільськогосподарської 
діяльності шляхом оптимізації використання земельно-ресурсного потенціалу відповідно до впливу 
природно-кліматичних факторів і кон’юнктури ринку. 
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Вплив різних факторів зумовлює формування елементів земельної політики, що й визначає 
її структуру. На склад даних елементів впливає рівень життя населення, демографічна ситуація, 
ефективність комплексного соціально-економічного розвитку, а також екологічний стан 
навколишнього природного середовища, і зокрема земельних ресурсів [2, с. 224]. 

Нами встановлено, що ключовими стратегічними пріоритетами на загальнодержавному рівні 
в сфері сільськогосподарського землекористування мають бути: 

– визначення оптимального співвідношення різних категорій земель на регіональному рівні із 
поступовим зменшенням частки сільськогосподарських угідь у загальній структурі земельних 
ресурсів; 

– перерозподіл сільськогосподарських угідь в напрямку збільшення площ під сіножатями, 
пасовищами, багаторічними насадженнями тощо; 

– забезпечення використання ріллі згідно розташування земельних ділянок, ґрунтових та 
екологічних вимог; 

– стимулювання поєднання в сільськогосподарській діяльності природних і виробничих 
факторів з метою гармонізації системи «людина–навколишнє середовище»; 

– забезпечення збереження біорізноманіття в межах агроландшафтів в напрямку розвитку 
екосистем та екологізації сільськогосподарської діяльності. 

Важливим стратегічним орієнтиром розвитку системи сільськогосподарського 
землекористування є також врахування напрямів розвитку систем землекористування в розвинутих 
країнах Європи. 

Нами обґрунтовано, що забезпечення збалансованого використання земельно-ресурсного 
потенціалу на рівні аграрних формувань має передбачати: 

– встановлення екологічно-обгрунтованих нормативів граничного рівня забруднення 
сільськогосподарських угідь і забезпечення їх дотримання окремими землекористувачами; 

– ведення ґрунтозахисного землеробства з врахуванням впливу конкретних природно-
кліматичних факторів; 

– періодичне проведення спостережень за станом земельних угідь з метою коригування 
напрямів землекористування на рівні окремих аграрних формувань; 

– застосування примусових важелів впливу щодо окремих землекористувачів, діяльність 
яких призводить до погіршення якісних показників використовуваних ними земельних угідь; 

– забезпечення обов’язковості формування і виконання проектів землеустрою окремими 
землекористувачами щодо земельних ділянок, на яких спостерігається зниження рівня гумусу і 
поширення деградаційних процесів; 

– залучення наукових установ та організацій до оцінки стану земельних угідь на основі 
даних проведеного моніторингу з метою прогнозування подальших змін, визначення альтернатив 
розвитку і забезпечення оптимізації використання земельно-ресурсного потенціалу; 

– формування сприятливих передумов для диверсифікації сільськогосподарської діяльності 
в напрямку розвитку альтернативних систем землеробства та екологізації землекористування. 

Таким чином, стратегічні пріоритети в системі збалансованого використання земельно-
ресурсного потенціалу агросфери мають відображати принцип «володіння ситуацією», тобто 
враховувати можливості і ризики розвитку сільськогосподарського землекористування та 
передбачати достатній набір альтернативних варіантів ліквідації дії загрозливих зовнішніх факторів. 

Відповідно до євроінтеграційних перспектив України, стратегічні пріоритети збалансованого 
землекористування повинні охоплювати 3 вектори розвитку (рис. 1): 

1.Економічний вектор (Х1, Х2,……, Хn) – спрямований на забезпечення передумов для 
розвитку екобезпечного землекористування і передбачає наступні заходи: 

– заохочення формування доданої вартості безпосереднім виробником 
сільськогосподарської сировини; 

– покращення і розширення виробничої інфраструктури аграрних формувань; 
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– підтримка кооперативного руху на сільських територіях, розвиток дорадницьких служб; 
– стимулювання покращення якості продукції і впровадження інноваційних методів ведення 

сільськогосподарської діяльності; 
– реалізація широкого спектру економічних механізмів в напрямку підтримки невеликих 

аграрних формувань та максимізації доходності їх діяльності. 
 

 
Рис. 1. Вектори розвитку для збалансування сільськогосподарського землекористування* 

*Джерело: розроблено автором. 

 
2.Екологічний вектор (Y1, Y2,……, Yn), який має включати наступні заходи впливу в 

напрямку покращення екологічної ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу: 
– реалізація екологічних програм для покращення якісних показників земельних угідь; 
– оптимізація антропогенного навантаження на стан агроландшафтів, визначення граничних 

рівнів впливу; 
– формування передумов для диверсифікації виробничої діяльності аграрних формування 

та її подальшої екологізації; 
– вилучення із сільськогосподарського обробітку деградованих і малопродуктивних угідь, їх 

подальше залуження чи заліснення; 
– визначення і пропагування різних способів збереження і підвищення родючості грунтів. 
3. Соціальний вектор (Z1, Z2,……, Zn) – впливає на підвищення рівня життя сільського 

населення і соціальний розвиток сільських територій як наслідок еколого-економічного розвитку 
системи сільськогосподарського землекористування і передбачає наступні заходи впливу: 

– заохочення розвитку соціальної мобілізації на сільських територіях, активна участь 
громадськості у роботі органів місцевого самоврядування з питань регулювання 
сільськогосподарського землекористування; 

– розробка стратегій і програм місцевого розвитку та їх реалізація на рівні територіальних 
громад; 

– диверсифікація виробничої діяльності за рахунок формування доданої вартості на 
місцевому рівні; 

– розвиток соціальної інфраструктури в сільських населених пунктах і створення нових 
робочих місць з метою обмеження міграції сільських жителів. 

Економічний вектор 

Екологічний вектор 

Соціальний вектор 

Збалансоване сільськогосподарське землекористування 

Х1 

Х1 

Хn 

Y1 

Y2 

Yn 

Z1 

Z2 Zn 

Я
кі

сн
ий

 р
оз

ви
то

к 

Кількісний розвиток 



РОЗДІЛ 
ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 

І МАРКЕТИНГУ 

TOPIC 
TECHNOLOGIES OF MANAGEMENT 

AND MARKETING 

 

 

120 

Поряд з горизонтальною збалансованістю використання земельно-ресурсного потенціалу за 
економічною, екологічною і соціальною складовою при розробці стратегічних альтернатив має бути 
забезпечена і вертикальна збалансованість землекористування, виходячи із структури рівнів 
управління, а саме «локальний рівень – місцевий рівень – регіональний рівень – загальнодержавне 
управління». 

Для збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу агросфери в контексті 
євроінтеграційних процесів важливим є також врахування структурних і природних відмінностей 
ландшафтів при формування аграрної політики і визначенні стратегічних пріоритетів 
землекористування. Дослідження і врахування територіальних особливостей агроландшафтів і 
демографічних процесів у сільській місцевості при розробці та реалізації стратегічних альтернатив є 
визначальним для максимізації еколого-економічної та соціальної ефективності 
сільськогосподарського землекористування. 

З метою соціального розвитку сільських територій та екологізації використання земельно-
ресурсного потенціалу варто при формуванні стратегічних пріоритетів передбачити можливості для 
стимулювання малого агрогосподарювання. Це пов’язано з тим, що, на нашу думку, невеликі 
агроформування є більш економічно «поміркованими», для них максимізація прибутку не є 
визначальною ціллю, а господарська діяльність передбачає економне використання наявних 
факторів виробництва і, відповідно, обмежене навантаження на навколишнє середовище. Крім того, 
таке господарювання є соціально спрямованим, оскільки орієнтоване на формування можливостей 
для самореалізації та диверсифікації діяльності сільського населення, приваблення громадян до 
проживання в сільській місцевості і забезпечення соціального контролю на цих територіях. В 
екологічному плані роль малих господарств визначається тим, що їх діяльність є більш 
пристосована до умов розвитку екосистем, оскільки господарська діяльність проводиться на 
невеликих земельних ділянках, що є важливим для збереження природної специфіки ландшафтів, 
дана діяльність є менш екологодеструктивною та екологонебезпечною, ніж та, яка здійснюється 
великими агроформуваннями [5]. 

Регулювання та обмеження екологічно небезпечної сільськогосподарської діяльності та 
запобігання погіршення стану довкілля створює можливості для мінімізації протиріч між 
забезпеченням екосистемного розвитку та формуванням економічно ефективного виробничого 
середовища для збалансування екологічних, економічних та соціальних ефектів, отриманих за 
результатами сільськогосподарського землекористування [4]. 

Таким чином, для забезпечення збалансованого використання земельно-ресурсного 
потенціалу в аграрній галузі необхідно, за прикладом високорозвинутих країн, орієнтуватись на 
поліструктурну модель здійснення сільськогосподарської діяльності, а саме функціонування 
великих аграрних формувань, фермерських господарств і соціально орієнтованих малих 
господарств. Регулювання розвитку зазначених аграрних формувань має бути об’єктом 
стратегічного державного управління, а також враховуватись при обґрунтуванні господарських 
рішень на регіональному і місцевому рівнях. 

 
Висновки і перспективи. 
Отже, формування стратегічних рішень на шляху забезпечення збалансованого 

використання земельних ресурсів в агросфері має передбачати: 
– стимулювання диверсифікації господарської діяльності на сільських територіях шляхом 

розвитку екологічних виробництв, господарств з переробки сільськогосподарської сировини, 
біоенергетичної галузі тощо; 

– зростання ландшафтного, туристичного потенціалу сільських територій і розширення 
напрямків його використання; 
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– розширення участі сільськогосподарських формувань в ланцюгу доведення виробленої 
продукції до кінцевого споживача за рахунок організації її переробки, пакування і розширення 
торговельної мережі «на місцях»; 

– формування і розвиток в сільській місцевості системи агросервісу, покращення виробничої 
і соціальної інфраструктури; 

– розвиток інноваційного забезпечення аграрних формувань, стимулювання впровадження 
інноваційних розробок у сільськогосподарську практику. 

В даному випадку державну підтримку в напрямку забезпечення збалансованого 
використання земельно-ресурсного потенціалу слід спрямовувати на активізацію громадських 
ініціатив на місцевому рівні, розробку ними локальних стратегій розвитку і забезпечення їх 
реалізації. Така підтримка дозволить реалізувати політику максимального використання локальних 
конкурентних переваг, які сформовані на сільських територіях, а також забезпечити ефективне 
використання їх природно-ресурсного потенціалу. 
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FEATURES OF THE FORMATION OF STRATEGIC DECISIONS IN THE SYSTEM 

OF BALANCED AGRICULTURAL LAND USE 
 

Abstract 
Identification of strategic priorities for agricultural land use and the adoption of effective managerial decisions is crucial in 

the theory and practice of agricultural activities to ensure the balanced use of land resources. Therefore, actual at the 

present stage of management is the study of the peculiarities of the adoption and implementation of strategic management 
decisions and factors that have a decisive influence on ensuring the effectiveness of this process. 

Research conducted by use of the dialectical method of knowledge of the economic laws and systematic approach to 

the study of economic phenomena and processes, monographic, induction and deduction - to form the vectors of 
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development in the direction of balancing agricultural use of land-resource potential; abstract-logical method - in the 

implementation of theoretical generalizations and formulation of conclusions. 
The key strategic priorities in the field of agricultural land use, which should be established at the national level, are 

established. The author systematized measures in the system of determined development vectors, which are decisive in the 
direction of balancing agricultural use of land-resource potential at the level of agrarian formations. 

It is important to form strategic priorities at the national and regional levels, as well as to ensure the development of 

individual agrarian formations, for the adoption of effective economic decisions in the direction of balanced agricultural land 
use. Further research should focus on the study of the impact of public initiatives on the effectiveness of management at the 

local level, the development of their local development strategies and ensuring their implementation. 

Keywords: agrarian production, agrarian formations, development vectors, balanced land use, land-resource potential, 
strategic decisions. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СИНЕРГЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІО-

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 
 

Анотація 

На сьогодні очевидним фактом стає обмеженість пізнавальних моделей, їх неповнота, непристосованість 
та незастосовність до багатьох проблем, які доводиться вирішувати. Світогляд людей змінюється, 

розширюється та потребує нових можливостей вплинути на долю людини. Вони вирішують різні проблеми і їм 
необхідні нові методи розв’язання питань, що постають перед людством.  

Визначено показники соціо-еколого-економічної системи для синергетичного аналізу. Розглянуто аспекти 

соціо-еколого-економічних відносин у розвитку виробництва (підприємництва) з точки зору їх синергетичного 
аналізу та моделювання. Зазначено, що соціальний та екологічний ефекти стають невід’ємною, надважливою 

складовою у синергетичних дослідженнях розвитку виробництва (підприємництва) на сучасному етапі 

життєдіяльності людства. Наголошено що системи, які ми будуємо та досліджуємо в нашій роботі, є не просто 
складними, їх розвиток відбувається нелінійно, але й часовими, тобто такими, що розвиваються у часі і такими, 

що взаємодіють із довкіллям, адже екологічні характеристики таких систем є важливими, як і економічні й 

соціальні. Відзначено, що оригінальні особливості тих систем, які ми будуємо у нашій роботі, додають їм 
складності й багатогранності, що, у свою чергу, і викликає необхідність застосування до їхнього дослідження 

саме синергетичних методів і підходів. Представлено методологію визначення синергетичного показника 
ефекту діяльності підприємства.  

На нашу думку, сучасний етап розвитку економічної науки з поєднанням розвитку комп’ютерних технологій 

зобов’язує науковців-економістів, дослідників поєднувати усі досягнення як ортодоксальної економіки, так і 
синергетики, синергетичної економіки, фізичної економіки. 

Ключові слова: синергетика, система, методологія, соціум, ефект. 

 
Вступ. 
Основною ознакою ефективності синергетичного аналізу в економічних дослідженнях є 

виробництво споживчих вартостей з метою задоволення суспільних потреб, з одного боку, та 
спрямованість на задоволення специфічних потреб у належних екологічних та соціальних умовах, з 
іншого. Тобто, підприємство, природа та суспільство мають розглядатися як рівнозначні частини 
соціоекосистеми при регулюючій дії суспільного фактора. 

Сучасний розвиток продуктивних сил людства відбувається в умовах екологічної та 
здебільшого соціальної кризи. Ресурсний обмін між суспільством та природою досяг величезних 
масштабів, усі природні та виробничо-соціально-економічні складові людської життєдіяльності 
виявились настільки взаємопов’язаними, що будь-який вплив на ту чи іншу природну компоненту 
призводить до непередбачуваних наслідків. 

На сьогодні оцінка ефективності будь-яких явищ, заходів здебільшого проводиться з позицій 
їх економічної доцільності. 

Ми вважаємо такий підхід занадто однобічним та таким, що не відображає усіх сторін 
сучасної ситуації. В умовах ринку та необхідності збереження довкілля, покращення умов існування 
людства такий підхід є застарілим. Можливості синергетичного підходу до аналізу будь-яких явищ 
надають нового змісту нашим дослідженням. 

Недостатньо широке вживання синергетичних принципів у дослідженні соціо-еколого-
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економічних систем у сучасній науці змусило нас звернути увагу на проблеми управління такими 
системами з концептуальної синергетичної точки зору функціонування таких систем. 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Застосування ідей та методів синергетики на сьогодні в економічній науці здобуває все 

більшого поширення та розвитку. Як окремий напрямок економічної науки розвивається економічна 
синергетика, фізична економіка тощо. Такі вчені, як: С. Мочерний [1], Л.П. Євстігнеєва [2], В.Б. Занг 
[3], Г Хакен [4; 5]. І. Пригожин, І. Стенгерс [6] А.П. Назаретян [7] та інші присвятили цим проблемам 
багато своїх досліджень та робіт. 

 
Мета. 
Системний аналіз дослідження соціо-еколого-економічних систем в їх еволюційному 

розвитку, вивчення процесів, що забезпечують різні впливи на розвиток цих систем. 
 
Методологія дослідження. 
Методологічною основою дослідження є такі наукові методи: системний аналіз, факторний 

аналіз, причинно-наслідковий аналіз, теорія динамічних систем, синергетичний метод. 
 
Результати. 
Традиційні (ортодоксальні) підходи дослідження не розглядають потенціал виробничої 

сфери, бізнесу, підприємства як єдиного цілого, присутні лише деякі елементи, що дозволяють 
отримати окремі характеристики фінансово-господарської діяльності. А досліджувати, а тим більше 
прогнозувати будь-яку економічну ситуацію можна лише тоді, коли володієш інформацією про 
тенденції зміни зовнішніх факторів – трансформації у довкіллі, соціумі, тощо. 

Традиційні методи аналізу досліджують економічну систему, процес за законами діалектики. 
Синергетичний метод не заперечує закони діалектики, але розглядає закономірності та принципи 
самоорганізації, як процеси функціонування системи в станах далеких від рівноваги. 

Отже, такий науковий вектор у дослідженні соціо-еколого-економічних систем, процесів, як 
синергетика дозволяє по новому підійти до процесів, що в них відбуваються. 

Самоорганізацію систем за синергетичними підходами, правилами ми представляємо у 
вигляді процесів виникнення впорядкованих просторово-часових структур, які знаходяться в 
далеких від рівноваги станах, поблизу особливих критичних точок (точок біфуркації), де поведінка 
системи стає нестійкою, неврівноваженою, такою, що під впливом незначних відхилень може різко 
змінити свій стан. 

Незначне відхилення – випадковість, випадкова компонента, що впливає на стан і розвиток 
системи, це таке явище, що непередбачувано впливає на стан економічного статусу, екологічного 
стану, соціальної, політичної ситуації у діяльності підприємства, організації тощо. 

Вона не може бути виявлена діалектичними методами дослідження економічних систем, так 
як випадковість – це безкінечна множина умов за яких подія непередбачувана, її не можна навіть 
прогнозувати, але у той же час не можна і нехтувати. У противагу випадковості розглядається 
необхідність – це прояв події, яка обов’язково відбудеться, станеться за визначених обставин. 

Методи визначення стійкості, сталості, рівноваги системи на сьогодні є недосконалими, 
традиційні інструменти оцінки стійкості можна умовно віднести до стійкості руху системи. 

До динамічних характеристик стійкості системи слід також віднести економічний ефект та 
ділову активність. Економічний ефект представляє собою рентабельність продажів, а ділова 
активність характеризується різними показниками оборотності запасів та джерел їх формування. 

Джерелом системних показників, які використовуються для визначення стійкості (сталості) 
руху є інформація звітності, статистика. У такому випадку ми маємо справу з ретроспективним 
аналізом. 
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Термін «стійкість» (сталість) – це, буквально, «те, що не піддається коливанням», при 
застосуванні до дослідження економічних систем, означає здатність економічного суб’єкта 
слідувати заданому напряму у відповідності із статутними вимогами, тактичними та стратегічними 
задачами. Стійкість (сталість) для економічних систем представляє собою динамічну 
характеристику. 

У синергетиці існує та використовується поняття «остійність», яке дозволяє оцінювати 
економічний (соціо-еколого-економічний) потенціал системи підприємства, бізнесу тощо, поза 
рухом. Остійність розглядає здатність підприємства відтворювати фінансово-господарську 
діяльність, не дивлячись на негативний вплив зовнішніх та внутрішніх факторів. Можливість 
регенерації інформаційних зв’язків, що утворюють систему, визначають релаксаційну стійкість 
(сталість). 

Якщо стійкість системи – це здатність слідувати заданому напрямку, то остійність – це 
властивість об’єкту, що забезпечує йому опірність різноманітними факторам (зовнішнім та 
внутрішнім), наприклад, податкова політика, технологічні особливості виробництва, особливості 
ринку сировини, збуту, політична, екологічна, соціальна ситуація, тощо. Остійність у якості критерію 
оцінки використовує статичні характеристики економічних (соціо-еколого-економічних) систем, 
процесів. 

На відміну від динамічної стійкості, оцінка статичних характеристик стійкості (остійність) це, в 
першу чергу, аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на діяльність економічного 
суб’єкта (підприємство, бізнес тощо). При розгляді остійності необхідно враховувати здатність 
підприємства зберігати та відновлювати результативну фінансово-господарську діяльність, не 
дивлячись на негативний вплив усіх факторів, та можливість регенерації усіх зв’язків, що утворюють 
систему. 

Важливим показником остійності економічного суб’єкта є також фактор «ніші» – потенціал 
ринку збуту, попит на продукцію та послуги економічного суб’єкта (підприємства, бізнесу) на 
сьогодні та в перспективі. І тому, результати аналізу фінансово-господарської діяльності 
підприємства повинні коригуватися із суттєвою поправкою на зміни, що відбуваються ззовні. 

Зазначимо основні критерії групування динамічних та статичних показників для 
синергетичного підходу дослідження соціо-еколого-економічних систем: 

- до динамічних показників ми відносимо ті показники, що визначають стан економічної 
системи на конкретний момент; 

- до статичних – показники, що досліджують стан економічної системи у відриві від її 
розвитку, руху. 

Якісне доповнення методик економічного аналізу синергетичними дослідженнями, 
підходами дозволить уникнути банкрутства підприємствам, які мають потенціал виходу з кризового 
стану, знизити ступінь ризику інвесторам, більш реально оцінювати потенціал підприємства 
сьогодні та у майбутньому, прогнозувати результати фінансово-господарської діяльності, 
адаптуватися у сферах ринку, збуту, праці, фондовому та вдало почуватися у конкурентному 
середовищі. 

Хід суспільного розвитку показав, що ринкова економіка, яка породила хижацьке 
споживацьке ставлення до ресурсів довкілля, виявилася неспроможною подолати глобальні 
екологічні проблеми [8]. У зв’язку з цим, все більш аргументованою стає критика основних концепцій 
класичної макроекономіки, основні постулати якої покладені в основу сучасних економічних 
відносин. 

Вимірювання справжнього добробуту впирається в труднощі економічної оцінки природного 
капіталу: «Існує дуже велика проблема, що нині стоїть на шляху інтегрування екологічного обліку в 
рахунки національного доходу та продукту. Це проблема грошової оцінки» [9]. 

На сьогодні цими питаннями займається синергетика, яка вивчає проблеми взаємодії 
економічної системи та довкілля з його природними та штучними компонентами, природними 
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ресурсами у всьому їх різноманітті, а також соціуму (соціального ефекту). 

 
 

Рис. 1. Показники соціо-еколого-економічної системи для синергетичного аналізу* 
*Джерело: авторська розробка. 
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Тому, у подальшому ширше зупинимося на аспекті соціо-еколого-економічних відносин у 
розвитку виробництва (підприємництва) з точки зору їх синергетичного аналізу та моделювання. 

Основними завданнями синергетичного аналізу вищезазначених еколого-економічних 
відносин можуть стати задачі, що умовно можна поділити так, як представлено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Основні рівні сучасного синергетичного аналізу соціо-еколого-економічних систем* 

№ 

з/п 
Рівень Задачі Сфера реалізації 

1 Мікроаналіз 

Розробка моделей розвитку виробництва (виробника) з урахуванням 
місцевих екологічних умов 

Мікрорівень 
суспільного 

виробництва: 
а) підприємець – 

виробник; 
б) регіональне 

об’єднання виробників. 

Обґрунтування вибору альтернативних варіантів використання довкілля в 
умовах його обмеженості 

Аналіз та економічна оцінка природних ресурсів і послуг довкілля 

Обґрунтування критеріїв і показників ефективності в умовах 
природоохоронної діяльності 

Розробка методів оцінки еколого-економічного збитку та застосування 
отриманих результатів для вирішення конкретних задач екологічної 
політики 

2 Макроаналіз 

Розробка макроекономічних моделей розвитку виробництва з 

урахуванням екологічної безпеки та реалізації вимог національної 
(державної) концепції сталого розвитку 

Державний 

національний рівень 
суспільного 

виробництва: 
а) регіональні або 

міжрегіональні 
об’єднання 

підприємств; 
б) територіальні 

виробничо-ринкові 
комплекси 

Включення екологічних природно-ресурсних параметрів у систему 
національних (регіональних) рахунків 

Розробка й обґрунтування регіональної екологічної політики 

Урахування екологічних аспектів та критеріїв сталого розвитку  

3 
Глобальний аналіз 

(світовий, 

міжнародний) 

Економічна оцінка наслідків глобального стану довкілля 

Міжнародний рівень 
розвитку виробничих 

(підприєм- 
ницьких) відносин 

суспільного 
виробництва 

Теоретичне обґрунтування та розробка політики регулювання відносин у 
сфері економіко-екологічних проблем на міжнародному рівні з 
урахуванням національних особливостей 

Облік та обмеження екологічних факторів у міжнародних виробничих та 

інших відносинах 

Розробка, вивчення та використання екологічної політики світового рівня 
для лібералізації впливу життєдіяльності людства на довкілля – розробка 
глобальних моделей 

*Джерело: авторська розробка. 

 
Такий ґрунтовний та глобальний підхід до аналізу еколого-економічних відносин у 

виробництві (підприємництві, як сфері діяльності людства) надихає нас на необхідність 
застосовувати новітні та перспективні методи їх дослідження з використанням переваг та 
можливостей синергетики, як науки про узгодження, узагальнення та про самоорганізацію явищ, 
процесів. 

Однак, треба відзначити, що всі процеси, що відбуваються у суспільстві мають 
безпосередній вплив як на суспільство в цілому, так і на кожну окрему людину, зокрема, на рівні 
села, містечка, міста, регіону, держави, світу. Отже, такий вплив на соціум, що називається 
соціальним ефектом, який передбачає неодмінні результати (позитивні або негативні) у сучасних 
дослідженнях будь-якого профілю та рівня, має бути обов’язково присутнім та врахованим. 

Тим більше, коли мова йде про синергетичні дослідження, де «керуючою» силою, яка може 
регулювати процеси, стає людина з її надможливостями використовувати знання, сучасну техніку, 
технології. З іншого боку, людина може використовувати в управлінні процесами не лише об’єктивні 
характеристики, засоби, але й суб’єктивні фактори, тобто своє, особисте, незалежне відношення, 
думку про явище, політичні амбіції, тощо. 
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Тому, соціальні позитивні результати синергетичних досліджень у життєдіяльних явищах, 
процесах стають лакмусовим папірцем тих намірів, що має на увазі дослідник-синергетик. Таким 
чином, соціальний ефект стає невід’ємною, надважливою складовою у синергетичних дослідженнях 
розвитку виробництва (підприємництва) на сучасному етапі життєдіяльності людства на будь-якому 
етапі чи у будь-якому місці його застосування. Особливо важливим це є для економічних 
досліджень. 

Соціальний ефект визначають як різницю показників, що характеризують зміни в 
соціальному середовищі, в результаті проведення відповідних заходів, що захищають соціальне 
середовище, передусім суспільство. 

Соціальний ефект, як правило, супроводжується й економічним ефектом, що часто 
позитивно впливає на результати праці (виробничої діяльності), призводить до реального 
збільшення прибутків і зменшення виробничих втрат. 

Соціальний ефект характеризується ступенем задоволення потреб населення, рівнем його 
життя. Він (соціальний ефект) проявляється передусім у збереженні здоров’я населення, 
формуванні сталих виробничих колективів, поліпшенні життєвих та побутових умов, послуг, тощо. 
Відбуваються позитивні зміни у загальному настрої суспільства, а отже і зменшенні соціальних 
збурень, поліпшенні суспільного оточення, декриміналізації суспільства тощо. Зменшення 
соціальних збурень та криз безумовно призводить, як наслідок, і до економічного процвітання 
суспільства. 

Сьогодні економіка є безпосередньою складовою соціальної сфери, яка не тільки поглинає її 
результати, а й визначає більшу частину енергетичного потенціалу, її ресурсну базу, межі 
зростання та розвитку. Деякі положення економіки та управління виробничими організаціями 
потребують переосмислення та подальшого розвитку з урахуванням сучасних загальносвітових 
тенденцій і наукових досягнень, накопиченого практичного досвіду функціонування виробничих 
організацій, особливостей переходу до суспільства знань, а ресурсне та інформаційне 
забезпечення, понятійний апарат і прикладний методичний інструментарій – цілеспрямованого 
перетворення та удосконалення з позицій синергетичного підходу до проблеми. 

Слід зазначити, що в останні роки в суспільстві все більше усвідомлюють важливість 
мобілізації соціального ресурсу розвитку бізнесу, виробничої та підприємницької діяльності, 
економіки в цілому. Ефективність діяльності сучасної виробничої, підприємницької організації, як і 
економіки в цілому, забезпечується наявними та потенційними соціальними чинниками, що надають 
можливості скеровувати й прогнозувати відповідні сфери життєдіяльності суспільства. 

Наведені вище дослідження та визначення складних соціально-економічних систем, які ми 
описували через систему соціо-еколого-економічних показників із урахуванням фактору часу 
(періоду, швидкості) їх існування поставило перед нами питання щодо обґрунтування необхідності 
застосування синергетичного підходу, синергетичних методів, методології, синергетичного апарату 
для пояснення сутності явищ і процесів, що відбуваються в соціо-еколого-економічних часових 
системах. 

Усе частіше методологія синергетики застосовується в практичних економічних 
дослідженнях. Однак, як свідчать дослідження, подекуди таке залучення синергетичних методів, 
принципів тощо, стають здебільшого даниною моді і не завжди є виправданими та коректними [10]. 

Тому, обґрунтування саме синергетичного підходу до дослідження соціо-еколого-
економічних систем, що ми визначили вище у нашій роботі, є вкрай необхідним, адже велика 
частина науковців-економістів у всьому світі продовжує працювати над дослідженнями складних 
економічних систем у руслі традиційних підходів, які становлять основу «ортодоксальної 
економіки», і вважають, що таких підходів та методів достатньо. 

Двоякість ситуації із застосування синергетики під час дослідження економічних процесів 
полягає у тому, що значна частина науковців-економістів використовує апарат, методологію 
синергетики у своїх роботах суто формально, описово, не підтверджуючи нічим тих фактів, що 
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явища, процеси, системи, які вони досліджують є дійсно складними, нелінійними та такими, що 
потребують саме синергетичного підходу до їх дослідження. У гіршому випадку відбувається просте 
використання термінів синергетики без застосування синергетичного апарату, методології для 
пояснення сутності явищ та процесів, що відбуваються в соціально-економічних системах. 

Особливим наголосом у проблемі дослідження таких систем користується той факт, що 
системи, які ми будуємо та досліджуємо в нашій роботі, є не просто складними, їх розвиток 
відбувається нелінійно, але й часовими, тобто такими, що розвиваються у часі, та такими, що 
взаємодіють із довкіллям, адже екологічні характеристики таких систем є важливими як і економічні 
й соціальні. Це додає оригінальної особливості тим системам, що ми будуємо у нашій роботі, додає 
їм складності й багатогранності, що, у свою чергу, і викликає необхідність застосування до їхнього 
дослідження саме синергетичних методів і підходів. 

Зважаючи на складність соціо-еколого-економічних систем, що ми розглядаємо та 
досліджуємо, найкращі результати їх розв’язання дає спільне використання аналітичного методу, 
синтетичного врахування показників та чисельної їх обробки засобами сучасних обчислювальних 
пристроїв, а також моделювання. Таке поєднання в науці називається синергетичним підходом. 

За висловлюванням І. Забузького «синергетичний підхід до нелінійних задач» можна 
визначити як «сумісне використання звичайного аналізу та чисельної машинної математики» [9]. 

Отже, історично термін «синергетика» використовувався в сенсі узгодженості, спільного 
використання методів, що дозволяє отримати вищу ефективність, ніж проста сума дій чи послідовне 
застосування наукових підходів. Г. Хакен [4; 5], який вважається одним із засновників синергетики, 
визначає її як загальну теорію динамічної поведінки систем особливого роду. Головною відмінністю, 
особливістю таких систем є можливість узгодженої поведінки окремих їх складових за певних 
обставин або для певної мети. 

У природі, господарській діяльності людини, у виробничих, технологічних процесах існують 
такі явища, що мають структуру, алгоритм функціонування. Такі процеси, явища можуть бути 
описані складними системами, як закритого характеру, де відсутній обмін енергією, матерією, 
інформацією між системою та довкіллям, так і відкритими системами, де такий обмін наявний та 
обов’язковий. Варто відзначити, що у природі закритих систем практично не існує, усі вони створені 
людиною. Усі соціально-економічні, як і соціо-еколого-економічні системи, є складними, відкритими, 
нелінійного виду, в яких зміни у структурі та організації функціонування є складними, 
непропорційними та такими, що залежать як від внутрішніх чинників, характеристик, так і від впливу 
чинників зовнішнього середовища, довкілля в широкому розмінні цього поняття, до космічних і 
політичних масштабів, факторів. 

Системи можуть бути ієрархічно структуровані за рівнем організації принаймні на три типи 
відкритих нелінійних систем: 

- динамічно стабільні – алгоритм функціонування та структура такої системи є 
незмінними; 

- адаптивна система – сама автоматично змінює алгоритм свого функціонування, а 
подекуди у структуру, з метою оптимального пристосування, адаптації до зовнішніх умов. Як 
правило, такі системи мають зворотній зв'язок; 

- системи, що мають здатність еволюціонувати – здатні «самоудосконалюватися», тобто 
переходити в принципово новий (якісний) стан під впливом нових умов. Такі системи є найбільш 
поширеними та найскладнішими. 

Системи вищого рівня можуть «спрощуватися» – переходити в систему більш простого рівня 
за певних умов, станів, задач її розв’язання. Це дає можливість дослідникам розв’язувати такі 
системи поетапно, від простого до складного. Системи можуть проходити різноманітні стани 
стійкості – від стійкого, урівноваженого через адаптивно-динамічний до еволюціонуючого, 
відбувається своєрідний потік еволюційних змін, коли в такому русі система змінює і свої якості, 
характеристики. 
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Синергетичний підхід до дослідження таких систем визначає зони, до яких може потрапити 
та чи інша система в її русі за певних умов: внутрішніх, зовнішніх та часових характеристик. Ці зони 
отримали назву точки біфуркації (точка де відбувається розгалуження, зміна руху та інших 
характеристик системи). При цьому, системи, що еволюціонують повинні мати не менше двох 
рівноважних станів. Такі стани системи, які визначають порядок організації та алгоритм 
функціонування, називають атракторами. 

Механізм еволюційних змін для систем будь-якої природи однаковий і може умовно бути 
описаний так: (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Механізм еволюційних змін систем* 
*Джерело: авторська розробка. 

 
Перехід систем, що еволюціонують, від одного стану до іншого здійснюється за рахунок 

самоорганізації систем, а саме синергетика займається проблемами самоорганізації процесів, 
явищ, подій тощо. 

Самоорганізація пов’язана з тим, що у випадку, коли система у нерівноважному стані, то під 
впливом зовнішніх факторів відбувається «самовдосконалення», самопобудова» системи до вимог 
атрактора. І такий процес є неминучим, обов’язковим та природнім. 

Саме довкілля (зовнішнє середовище), як і людський фактор має у соціо-еколого-
економічних системах домінуючий вплив. 

Принципи самоорганізації, як результат співвідношення порядку та хаосу, рівноваги та 
неврівноваженості, стійкості та нестійкості в розвитку, складних, відкритих, нелінійних соціо-еколого-
економічних систем є принципово новим як теоретичним, так і практичним інструментарієм 
дослідження та розв’язання таких систем. 

Принципи багатоваріантності (біфуркаційності) шляхів розвитку таких систем у перспективі – 
часі, це також синергетичний підхід у новітніх економічних дослідженнях і в нашому, насамперед. 
Необхідність застосування саме синергетичного підходу до нашої проблеми полягає і в несталості, 
неоднозначності ситуації вибору, його необоротності, мимовільності процесів формування соціо-
еколого-економічних систем, що ми утворюємо та розв’язуємо; нелінійності взаємодії 
самоорганізації й організації в управлінні синергетичними соціо-еколого-економічними системами, 
важливості різноманітних впливів, факторів систем тощо. 

Новими принципами, окрім вищенаведених, якими синергетика збагатила економічну теорію 
в методологічному плані та ми користуємося у нашому дослідженні, є принципи випадковості, як 
самостійного фактору, що має конструктивну роль у точках біфуркації, – визначальну роль 
суб’єктивного фактору в розвитку соціо-еколого-економічних систем; активної взаємодії 
різноманітних факторів, характеристик соціо-еколого-економічних систем: історичних, економічних, 
національних, культурних, глобальних, політичних, специфічних тощо. 

Наведена низка принципів синергетичного підходу до побудови, вивчення та застосування 

Суттєво нерівноважний стан 

Утворення і накопичення всередині системи локальних змін (флуктацій) 

Сумісна дія змін (внутрішніх та зовнішніх) 

Перехід системи у нову якість через накопичення, появу нових властивостей 
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соціо-еколого-економічних систем є дійсно принципово новою сторінкою для економіки. 
В плані практичних досліджень синергетичний підхід передбачає наявність у соціо-еколого-

економічних системах (від частини підприємства, технологічного, виробничого процесу до 
глобальної економіки) набору стійких станів (спектру атракторів). Тому можливо визначати й набір 
стійких станів-факторів соціо-еколого-економічних систем і досліджувати їх у конкретних 
характеристиках, у тому числі, і часових, із застосуванням сучасного математичного апарату та 
комп’ютерних технологій. Принципово новим у синергетичному підході є і те, що у будь-якому зі 
стійких станів еволюція до іншого неможлива без достатньо потужних впливів, збуджень (як 
зовнішні впливи, так і внутрішні фактори-потрясіння). Це передбачає дещо несподівані наслідки для 
управління соціо-еколого-економічними системами, так як означає, що перевести систему, 
наприклад, національну економіку в якісно новий стан частковими реформами або без урахування 
тенденцій світової економіки, «велінь часу» тощо неможливо. Без досягнення певного «порового» 
рівня накопичення флуктуацій система не досягне точки біфуркації, а без цього її перехід у новий 
стан є неможливим. 

Синергетичне дослідження напрямків руху в еволюції соціо-еколого-економічних систем 
відповідає на питання чому та чи інша система опинилась у полі певного атрактора (стала 
заручницею тих чи інших умов) і що можна змінювати, щоб удосконалювати цю систему в 
подальшому. Це нові перспективні можливості управління соціо-еколого-економічними системами 
на сучасному рівні. 

Нарешті, синергетичний підхід дозволяє дещо зменшити число параметрів для 
моделювання соціо-еколого-економічних систем. Зазвичай, при «стисненні» (зменшенні кількості) 
інформації її частина втрачається. У синергетиці ж можна визначати так звані «параметри 
розвитку», тобто перейти від параметрів стану до «параметрів розвитку» за допомогою векторів, 
напрямків, прогнозу руху системи або параметрів порядку, які, в свою чергу, є функціями 
параметрів стану. Структури-системи, що виникають (структури-атрактори) описуються досить 
просто математичними рівняннями. Таке ущільнення інформації дозволяє, упустивши деталі, 
описувати та розуміти емерджентні властивості системи як цілого. 

Розглянемо коректність застосування синергетичного підходу в дослідженні соціо-еколого-
економічних систем, що визначають ефективність діяльності підприємств, бізнесу. 

Для того, щоб система була здатна до самоорганізації, тобто могла розвиватися, 
удосконалюватися, революціонізувати, вона повинна задовольняти таким умовам (згідно принципів 
синергетичного підходу до дослідження складних систем, явищ, процесів тощо): 

1) система повинна бути відкритою, мати можливість розвиватися, еволюціонувати; 
2) у системі мають бути наявні механізми позитивного та негативного зв’язку. Останні 

забезпечують здатність системи підтримувати певну структуру та алгоритм її функціонування, тобто 
описують процес, що розглядається, власне як структура системи. Це відрізняє певну систему зі 
своїм «порядком» від хаосу, хаотичних утворень. 

Механізм позитивного зв’язку в системі забезпечує можливість закріплення певних зв’язків 
(флуктацій) та їх накопичення. При цьому за умови віддалення від точки рівноваги сила позитивного 
зворотного зв’язку має зростати швидше ніж негативного. У точці рівноваги позитивний зворотний 
зв'язок має бути також достатньо суттєвим, щоб флуктації могли закріплюватися; 

3) система повинна бути достатньо складною, тобто містити багато різноманітних 
складових, характеристик процесу, що описується цією системою. Вони можуть за певних умов, 
наприклад, шляхом накопичення флуктацій «поглинути» значну зовнішню дію та вивільнити її у 
процесі кооперованого впливу – внутрішніх та зовнішніх факторів або навіть часових факторів дії 
системи. А це, у свою чергу, призведе до перебудови самої системи (можливо в бік її спрощення). 

Якщо проаналізувати соціо-еколого-економічні системи, починаючи від достатньо великих 
корпорацій, підприємств до більш високих рівнів (регіон, галузь, країна, глобальна економіка), то 
можна стверджувати, що всі вони задовольняють наведеним основним трьом умовам, тобто є 
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такими, що еволюціонують, розвиваються, відкритими. При цьому ступінь відкритості зростає з 
ростом глобалізації. 

Практично у всіх соціо-еколого-економічних системах є наявними позитивні та негативні 
зв’язки, внутрішні та зовнішні фактори впливу, вони є складними системами високого порядку. 

Отже, сучасні соціо-еколого-економічні системи, у тому числі і ті, що описані нами в роботі, є 
такими, до яких необхідно застосовувати синергетичний підхід у їхньому дослідженні та розв’язанні. 

Ринкова економіка, згідно законів якої розвивається більшість цивілізованих країн, є 
еволюціонуючою економікою, а отже, відкритою, «усілякі спроби утримувати її в стані рівноваги, 
стабільності приречені на провал» [3]. 

На сучасному етапі розвитку економічної науки синергетичний підхід до дослідження соціо-
еколого-економічних систем набуває все більшої актуальності, адже вони (системи) стають все 
більш нелінійними, що, у свою чергу, зумовлено всезростаючою відкритістю соціо-еколого-
економічних систем та посиленням процесів обміну між ними та довкіллям. 

Для того щоб відбулись деякі зміни в соціо-еколого-економічних системах потрібна зовнішня 
дія, вплив – зовнішні фактори. Де як не в соціо-еколого-економічній системі, де екологічні фактори є 
одними з основних чинників, характеристик самої системи та складають окрему її підсистему, ця 
вимога якнайяскравіше виконується і є присутньою в системі. 

Наша система – це визначення синергетичного показника ефекту діяльності підприємства 
, складається з трьох основних підсистем: економічних показників , що характеризують 

процес виробництва; підсистеми екологічних показників  та підсистеми соціальних показників 
. Отже, ми отримуємо наступне рівняння: 

       (1) 

де: t – фактор впливу часу на систему. 
Показники, чинники, характеристики підсистем  – це саме ті зовнішні фактори впливу 

на систему в цілому. При чому їх різноманітність і кількість просто безмежна, лише при дуже 
детальному дослідженні їх впливу на конкретну підсистему відбувається відбір більш значущих та 
тих, якими можна знехтувати. Це можуть бути такі показники, як податки, соціальна структура 
суспільства, в якому працює підприємство. Це, так звані, місцеві чинники. Можуть бути такими 
показниками зовнішнього впливу і глобальні чинники – політичний тиск (політична ситуація в країні), 
природні явища та катаклізми тощо. 

Лінійність або нелінійність соціо-еколого-економічної системи в цілому залежить від 
характеристик її підсистем. 

Для кожної системи існує свій діапазон величини зовнішньої дії, де система залишається 
лінійною: 

        (2) 

де:  – пороговий показник діяльності підприємства, коли подальша його діяльність є 
некоректною, неприбутковою та такою, що не має подальшого змісту, користі з усіх сторін: 
економічної – безприбуткова, екологічної – шкідлива для довкілля, соціальної – небезпечна для 
соціуму. 

За таких умов система в цілому  змінює свій характер, переходить в інший стан. Етап 
функціонування соціо-еколого-економічних систем сьогодні дуже відрізняється від їхнього 
функціонування у минулих періодах. Різниця, насамперед, у тому, що в минулому зміна потоків 
обміну відбувалась не так інтенсивно як на сучасному етапі. Глобалізація, пришвидшені темпи 
росту науково-технічного прогресу (НТП), свідомості та наукової обізнаності людства призвели, 
насамперед, до перманентного зростання, перш за все, інформаційних потоків. Тому, системи, які в 
минулому були лінійними, на сьогодні вже мають нелінійний характер, що робить некоректним 
застосування до них підходів ортодоксальної економіки. 

Усе більша нелінійність сучасних соціо-еколого-економічних систем, до яких ми зараховуємо 
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і нашу, зумовлює необхідність застосування синергетичного підходу до їх дослідження. 
В той же час, це зовсім не означає, що методи «ортодоксальної» економіки необхідно 

відкинути, що вони вже зовсім віджили своє. Достатньо велику кількість традиційних методів, 
підходів варто й далі застосовувати в дослідженнях. Економічна наука – це інструмент 
обґрунтування управлінських рішень. Коли необхідно оцінити перспективи розвитку соціо-еколого-
економічних систем, обрати оптимальні шляхи діяльності підприємства, виробництва, регіону, 
економіки, країн, застосовування традиційних економічних методів дослідження є застарілим та 
неефективним. Однак, у випадку пошуку резервів ефективності процесів, чи системи в цілому, в 
конкретному стаціонарному стані, застосування традиційних методів може бути цілком достатнім і 
виправданим, доречним, а можливо і більш точним. 

 
Висновки і перспективи. 
На нашу думку, сучасний етап розвитку економічної науки в поєднанні з розвитком 

комп’ютерних технологій, зобов’язує науковців-економістів, дослідників об’єднати усі досягнення як 
ортодоксальної економіки, так і синергетики, синергетичної економіки, фізичної економіки. Це 
призведе до більш оптимальних і конкретних результатів і озброїть практику сучасними і найбільш 
науково обґрунтованими рішеннями. 

Застосування синергетичного підходу, як і усього нового, у дослідженні соціо-еколого-
економічних систем на практиці зустрічає певні труднощі, які полягають у визначенні, описі 
конкретних соціально-економічних явищ, виявленні набору характеристик, чинників, що описують ці 
явища та встановленні зв’язків (внутрішніх та зовнішніх) між ними. 

Великі проблеми застосування синергетичного підходу є і у системі управління через 
бажання його об’єктивного використання та визнання. Адже синергетика дозволяє по новому 
трактувати саме розвиток системи в перспективі, в часі, а це, у свою чергу, може відбиватися на 
управлінських рішеннях керівництва підприємства. 

Синергетика описує реальність еволюції соціо-еколого-економічних систем, а не «підіграє» 
перспективним планам політиків-економістів. Це часто може виступати гальмом розвитку 
синергетики у дослідженнях соціо-еколого-економічних систем як місцевого, конкретного рівня, так і 
глобальних.  
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF SYNERGETIC RESEARCH ABOUT SOCIO-
ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEMS 

 

Abstract 
 Today the obvious fact is that the cognitive models are limited, their incompleteness, inapplicability and inapplicability to  

many problems that have to be solved. The world view of people is changing, expanding and needing new opportunities to 
influence their destiny. They solve various problems and they need new methods of solving problems facing humanity.  

The methodological basis of the research is the following scientific methods: system analysis, factor analysis, causal 

analysis, theory of dynamical systems, synergistic method. 
The indicators of socio-ecological and economic system for synergetic analysis are determined. This article reveals the 

aspects of socio-ecological and economic relations of production (entrepreneurial) development from a perspective of their 

synergetic analysis and modelling. This article states that social and ecologic effects are becoming an integral  part of 
synergetic research of production (entrepreneurial) development at the present stage of human life. The emphasis is laid on 

the fact that systems, which we construct and investigate in our work, are not only complicated, their development is 
happening nonlinearly, but also such systems that develop in time and interact with the environment, because such systems’ 

characteristics are as important as economic and social ones’. This article also mentions the peculiarities of systems that we 

construct in our work, these peculiarities add the complexity and many sidedness to them and causes the necessity of 
synergetic methods and approaches during the research of these systems. The methodology of determining the synergetic 

indicator of enterprise activity’s effect is introduced here.  

In our opinion, at the present stage of the development of economic science with the combination of the development of 
computer technologies, it obliges economists, researchers to combine all the achievements of both the orthodox economy 

and synergetics, synergetic economics, and physical economics. 

Keywords: synergetics, system, methodology, society, effect. 
 

References 
1. Mochernyi, S.V. (2001). Metodolohiia ekonomichnoho doslidzhennia [Methodology of economic 

research]. Lviv, Ukraine: Svit. [in Ukranian] 
2. Yevstigneyev, R.N., & Yevstigneyeva, L.P. (2012). Stanovleniye ekonomicheskoy sinergetiki [The 

formation of economic synergy]. Obshchestvennyye nauki i sovremennost [Social Sciences and Modernity], 1, 122-
133. [in Russian] 

3. Zang, Wei Bin. (1999). Sinergeticheskaya ekonomika. Vremya i permeny v nelineynoy ekonomicheskoy 
teorii [Synergetic economy. Time and Permen in Nonlinear Economic Theory]. (М. Оstrovskaia, Trans). Moscow, 
Russia. [in Russian] 

4. Haken, H. (1983). Synergetics, An Introduction, Springer Ser. Synergetics, 1, 3rd ed. Berlin, Heidelberg. 
5. Haken, H. (2004). Synergetics: Introduction and Advanced Topics. Springer. Berlin, Heidelberg. 
6. Prigozhin, I., & Stengers, I. (1986). Poryadok iz khaosa: novyy dialog cheloveka s prirodoy [Order from 

chaos: a new dialogue between man and nature]. Moscow, Russia. [in Russian] 
7. Nazaretyan, A.P. (2001). Tsivilizatsionnyye krizisy v kontekste universalnoy istorii (Sinergetika, 

psikhologiya i futurologiya) [Civilizational crises in the context of universal history (Synergetics, psychology and 
futurology)]. Moscow: PERSE. [in Russian] 

8. Goodwin, N., Nelson, J.A., & Harris, J.M. Macroeconomic Measurement: Environmental and Social 
Dimensions. A GDAE Teaching Module on Social and Environmental Issues in Economics. Global Development and 
Environment Institute, Tufts University. 

9. Danilov, Yu.A., & Kadomtsev, B.B. (1983). Chto takoye sinergetika? Nelineynyye volny. – 
Samoorganizatsiya [What is synergy? Nonlinear waves. – Self-organization.]. Moscow: Nauka. [in Russian] 

10. Yakimtsov, V.V. (2018). Analytic overlook of the methodology of synergetics in postnonclassical science. 
Baltic Journal of Economic Studies, 4, 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 254-260.  
 

Received: 07.02.2018 / Review 08.11.2018 / Accepted 09.21.2018



ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС 
Міжнародний науковий журнал 

Випуск 3. 2018 

THE ECONOMIC DISCOURSE 
International scientific journal 

Issue 3. 2018 

 

 

135 

 

 

ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 
І МАРКЕТИНГУ 

 
 

 

TECHNOLOGIES OF 
MANAGEMENT AND MARKETING 

 

 
 
 

УДК 338.2 
JEL Classification M12 

 
Ковальчук Вероніка  

доктор наук з державного управління, доцент  
завідувач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
м. Харків, Україна 

E-mail: covveron@ukr.net  
Руда Дар’я  
студентка 

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
м. Харків, Україна 

E-mail: d.ruda1996@gmail.com  
Яремчук Дар’я  

студентка  
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

м. Харків, Україна 
E-mail: yaremchukd1997@gmail.com 

 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Анотація  
На сьогодні, коли сучасна економіка характеризується ризиками, невизначеністю та конкурентною 

боротьбою, стратегія управління персоналом є одним із основних факторів розвитку компанії, а персонал 

виступає головним ресурсом в забезпеченні успіху. 
Розглянуто ключові аспекти стратегічного управління персоналом. Обгрунтовано значимість персоналу як 

стратегічного ресурсу організації для ефективної роботи. Розроблено теоретичні та практичні рекомендації 

щодо вдосконалення стратегічного управління персоналом підприємства, розкриті сучасні поняття 
стратегічного управління персоналом на основі досліджень науковців.  

Дослідження, присвячені проблемам стратегічного управління персоналом та його застосуванню 
дозволяють стверджувати, що для успішного функціонування організації необхідно вирішувати кадрові проблеми 

в довгостроковій перспективі, а зміна ролі персоналу вимагає перегляду і зміни принципів управління трудовим 

колективом. Саме це впливає на ділову активність персоналу, продуктивність праці та загальну 
конкурентоспроможність компанії. Перспективи подальших досліджень полягають в аналізі існуючих стратегій 

управління підприємством з метою їх ефективного застосування для збереження сталого економічного 

функціонування та розвитку організації. 
Ключові слова: стратегічне управління персоналом, персонал, управління людськими ресурсами, 

конкурентоспроможність, кадрове забезпечення. 
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Вступ. 
Для ефективної роботи організації необхідно постійно формувати та контролювати 

персонал, який буде здатний вирішувати поставлені задачі у певній сфері діяльності підприємства з 
максимальною ефективністю та працювати, зорієнтувавшись на цілі підприємства. Кадрове 
забезпечення є складовою частиною всієї управлінської діяльності, яка має на меті створити 
кваліфікований, відповідальний та продуктивний трудовий колектив. Діяльність трудового колективу 
в стійкому функціонуванні та розвитку організації складно переоцінити. Саме від співробітників 
компанії залежить виконання поставлених завдань, якість виконуваної роботи, а також активність у 
вирішенні виникаючих проблем. 

Управління персоналом є невід'ємною частиною розвитку організаційної структури, 
навчання і стимулювання персоналу, які є визначальними показниками ефективності діяльності 
організації. Стратегія управління персоналом покликана забезпечити продуктивну взаємодію 
зовнішнього і внутрішнього середовища організації, також персоналу з організацією. 

В наш час у більшості компаній персонал організації розглядається як головний ресурс в 
забезпеченні її успіху. В процесі розвитку теоретичних основ стратегічного менеджменту і завдяки 
накопиченому досвіду в сфері трудових відносин, в науковій практиці з'явився термін «стратегічне 
управління персоналом». Однак, варто зазначити, що на сьогоднішній день немає єдиної думки 
щодо формулювання ключових понять, що відносяться до цього терміну. Крім того, спостерігається 
значна розбіжність дослідників в поглядах на сутність стратегічного управління персоналом. 
Стратегічне управління трудовою діяльністю персоналу компанії є сучасним підходом до управління 
людськими ресурсами, який набуває все більшого поширення і визнання, і тому не втрачає 
актуальності, активно досліджується і вдосконалюється [4].  

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемам стратегічного управління персоналом та його застосуванню присвячені різні 

дослідження. Стратегічне управління персоналом розглядають такі практики і науковці, як: 
Л.В. Батченко, Є.А. Бельтюков, Д.П. Богиня, О.А. Грішнова, В.М. Гончаров, Т.С. Максимова, 
О.Ф. Новікова, Г.В. Осовська, І.Л. Петрова, М.Д. Прокопенко, Г.Д. Тарасенко, О.М. Уманський тощо 
[3].  

Досі не втрачають своєї актуальності питання щодо розроблення принципів, напрямів та 
методів управління персоналом, формування кадрового потенціалу, застосування нових методів і 
систем навчання та підвищення кваліфікації персоналу, розроблення та реалізації стратегії 
управління персоналом. Найбільш часто в літературі ідентично трактуються поняття «персонал» і 
«людські ресурси». Дійсно, ці поняття мають безліч спільних рис, адже для них характерний 
однаковий набір інструментів для відбору співробітників, їх навчання та винагороди, а також для 
аналізу компетентності співробітників і управління ефективністю праці; вони надають великого 
значення комунікативним навичкам співробітників, а також за керування персоналом несуть 
відповідальність лінійні менеджери [8].  

Під управлінням людськими ресурсами розуміється стратегічний підхід до управління 
людьми, як найбільш цінними активами організації, що вносять індивідуальний і колективний внесок 
у досягнення організаційних цілей компанії [5]. 

Щодо різниці між підходами управління людськими ресурсами та системою управління 
персоналом Хендрі і Петтігрю зазначають, що управління людськими ресурсами є скоріше 
«перспективою управління персоналом». Цю різницю також досліджує К. Легг, і полягає вона в 
тому, що діяльність з управління персоналом націлена на співробітників організації, які не займають 
керівні посади. Також науковець наголошує на тому, що управління людськими ресурсами не має 
чіткої спрямованості, але, тим не менш, спрямоване на керівних співробітників. Управління 
людськими ресурсами, на відміну від концепції управління персоналом, займає одне з провідних 
напрямків в стратегічній діяльності вищого керівництва .  
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Рішення про зміну ставлення до персоналу, як до одного з легкозамінних ресурсів, і 
формування системи управління, заснованої на розумінні ключової ролі людини, зумовили багато 
економічних проривів. Прикладом цього можуть служити відомі японські компанії, які за допомогою 
такого підходу забезпечили високу конкурентоспроможність своїх організацій. Їх підхід до 
управління персоналом націлений на поліпшення людських відносин за допомогою узгодженості, 
колективізму і врахування високих моральних цінностей всіх категорій співробітників. 

М. Амстронг приділив велику увагу розгляду питання управління людськими ресурсами. Він 
обгрунтовано доводить, що стратегія управління людськими ресурсами ґрунтується на 
корпоративній стратегії. При цьому управління людськими ресурсами не що інше, як управління 
персоналом в стратегічному плані. Тому, він рекомендує враховувати дані стратегічного аналізу не 
тільки в корпоративної стратегії, але і в стратегії управління людськими ресурсами. Відмінною 
рисою стратегічного управління трудовою діяльністю від інших теорій управління людськими 
ресурсами є динамічний підхід до трудового колективу, яким необхідно управляти. 

Тому, дослідження проблем стратегічного управління, розроблення методів та принципів 
управління персоналом не втрачають своєї актуальності. Адже з часом певні стратегії стають 
негнучкими та неконкурентностпроможними, що потребує більш ґрунтовного їх опрацювання і 
вдосконалення [2].  

 
Мета. 
Мета дослідження полягає в розкритті сучасного поняття стратегічного управління 

персоналом на основі досліджень науковців та розробленні теоретичних та практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення стратегічного управління персоналом підприємства. 

 
Методологія дослідження. 
Для вирішення поставлених завдань у статті були використані такі загальнонаукові 

теоретичні методи дослідження, як: аналіз і синтез, індукція та дедукція, опис і порівняння. 
 
Результати. 
Управління персоналом передбачає планування взаємопов'язаних дій, а також оперативне 

управління діями по досягненню необхідних завдань. Стратегічне управління персоналом пов'язане 
зі стратегічним плануванням і досягненням певних показників на основі довгострокових цілей 
організації. Виходячи з цього, теорію стратегічного управління можна застосувати щодо 
формування теоретичної бази для розвитку стратегічного управління діяльністю персоналу [1; 7]. 

Вивчення наукових джерел доводить, що сьогодні вчені розглядають стратегічне управління 
як таке управління підприємством, що спирається на людський потенціал як його основу, орієнтує 
виробничу діяльність на запити споживачів, здійснює гнучке регулювання й своєчасні зміни, що 
відповідають виклику з боку оточення та дають змогу підприємству «виживати» в довгостроковій 
перспективі. Зважаючи на це, можна стверджувати, що успіх процесу розробки й реалізації стратегії 
здебільшого залежить від повної мобілізації та ефективного використання трудового потенціалу 
підприємства, оскільки останнім часом саме персонал стає ключовим фактором, який забезпечує 
розвиток підприємства в перспективі. Якщо в оперативному управлінні працівники розглядаються як 
ресурс підприємства, тобто працівники – це виконавці окремих робіт і функцій, то для стратегічного 
управління персонал становить головну цінність підприємства й джерело його успіху.  

Загальновідомо, що стратегія управління персоналом – одна з функціональних стратегій 
підприємства, логічне продовження стратегічного управління щодо всебічної роботи з персоналом. 
Підтвердження цього – чіткий практичний взаємозв’язок стратегічних рішень щодо діяльності 
підприємства із системою управління персоналом, оскільки саме працівники є одночасно 
організаторами та виконавцями всіх робіт. Тому, саме ця стратегія виступає однією з 
найважливіших функціональних стратегій підприємства. Вона дає змогу забезпечити формування й 
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використання трудового потенціалу, формує необхідний критерій, підготовлює персонал до 
професійної діяльності. А все це в свою чергу формує ефективне функціонування організації. 

Створення стратегічної системи управління персоналом слід розглядати як вкладення 
інвестицій в певну кількість ресурсів (людських, матеріальних і фінансових), для отримання 
очікуваних результатів і досягнення цілей в певний проміжок часу. Таким чином, стратегічне 
управління діяльністю трудового колективу розглядається в одному контексті зі стратегією 
організації. Спираючись на вже існуючі особливості визначення успішної стратегії можна виділити 
ключові фактори успішного стратегічного управління персоналом:  

- стратегічне управління персоналом має бути інтегроване в стратегію організації;  
- організація розглядає свій персонал, як основний ресурс компанії;  
- управління діяльністю персоналу є невід'ємною частиною стратегічного управління 

організацією в цілому;  
- необхідний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища для визначення сильних і 

слабких сторін в системі стратегічного управління персоналом;  
- цілі мають відповідати принципу SMART, а саме, бути зрозумілими та прозорими (Specific), 

вимірними (Measurable), узгодженими та орієнтовані на цілі (Attainable), досяжними (Realistic) і 
співвідноситися з певними часовими інтервалами (Time-based), в нашому випадку довгостроковими 
[6]. 

Отже, формування стратегії управління персоналом є наслідком дослідження і 
підсумовування великої кількості факторів, які пов'язані, в основному, із здійсненням стратегії 
організації в цілому. Формування та розробка стратегії управління персоналом в організації являє 
собою досить складну задачу. Тому слід визначити, що доцільно буде вдосконалювати реалізацію 
функції відбору персоналу, що включає в себе методики по залученню персоналу і встановлення 
критеріїв відбору; розробляти комплекси процедур, що дозволяють провести якнайшвидшу 
адаптацію персоналу, як первинну, так і вторинну, а також створювати кадровий резерв, що 
припускає процедури щодо підвищення кваліфікації. 

 
Висновки і перспективи. 
Аналізуючи існуючі теоретичні дані та висновки, можна сформулювати наступне визначення: 

стратегічне управління персоналом – це вид управлінської діяльності, спрямований на досягнення 
організаційних цілей, при якому діяльність з управління персоналом гнучко регулюється в 
залежності від змін навколишнього середовища. З вищесказаного можна зробити висновок про те, 
що для успішного функціонування організації необхідно вирішувати кадрові проблеми в 
довгостроковій перспективі, а зміна ролі персоналу вимагає перегляду і зміни принципів управління 
трудовим колективом. Тобто, управління персоналом стає одним з основних елементів стратегії 
організації і умовою її розвитку, і виживання. Стратегічне управління персоналом допомагає 
компанії бути конкурентоспроможною за показником не кількості ресурсів, а їх якості. Тому таке 
управління діяльністю персоналу розглядається в одному контексті зі стратегією організації. 

Перспективи подальших досліджень полягають в удосконаленні вже існуючих стратегій 
управління, для того щоб забезпечити збереження гідних конкурентних позицій та ефективне 
функціонування організації в цілому. 
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MODERN APPROACHES TO STRATEGY OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

IN PROVIDING COMPETITIVENESS OF ORGANIZATION  
 

Abstract 
Nowdays, when the modern economy features in risks, indeterminacy and competition, the strategy of human resource 

management becomes one of the major factors in development of the company, and the personnel act as the main resource 
in ensuring success. 

General scientific theoretical research techniques are used in the article, such as analysis and synthesis, induction and 

deduction, the description and comparison. 
The key aspects of strategic human resource management are reviewed. The significance of personnel as strategic 

resource of the organization for effective work is shown. Theoretical and practical recommendations concerning perfecting of 
the strategic human resource management of the enterprise are developed, and modern concepts of strategic human 

resource management on the basis of researches of scientists are also discovered. 

The researches devoted to the problems of strategic human resource management and to its application allow to claim 
that for successful functioning of the organization it is necessary to resolve personnel problems in the long term, and the 

change of the role of personnel demands revision and change of the principles in management of labor collective. It affects 

business activity of personnel, labor productivity and the general competitiveness of the company. Prospects for further 
research are to analyze the existing strategies of enterprise management with the aim of their effective use to maintain 

sustainable economic functioning and development of the organization. 

Keywords: strategic human resource management, personnel, management of human resources,competitiveness, 
personnel support. 
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ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ДОТРИМАННЯ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ ПРИНЦИПУ 

«ВИТЯГНУТОЇ РУКИ»: НЕОБХІДНІСТЬ, СУТЬ, ФОРМИ ТА ЕТАПИ ЙОГО 
ПРОВЕДЕННЯ 

 
Анотація 
З метою протидії практиці розмивання бази оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування 

відносно платників податку, які беруть участь у контрольованих операціях та операціях з пов’язаними особами-
нерезидентами, які зареєстровані в юрисдикціях з низьким рівнем оподаткування, необхідно здійснювати 

посилений податковий контроль за трансфертним ціноутворенням. Це пов’язано, насамперед, з удосконаленням 

механізмів уникнення від сплати податків. 
У зв’язку з цим метою написання статті є обґрунтування необхідності проведення податкового контрою 

дотримання платниками податку принципу «витягнутої руки», аналіз норм чинного законодавства з питання 

розкриття суті, форм, виокремлення та характеристика етапів податкового контролю.  
Теоретико-методологічна основа дослідження базується на діалектичному методі наукового пізнання, 

системному підході до вивчення процесу податкового контролю контрольованих операцій.  

Проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення 
контрольованих операцій є одним із важливих напрямків податкового контролю, щодо встановлення відповідності 

умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». На основі аналізу норм чинного законодавства 

встановлено, що податковий контроль дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки» необхідно 
проводити у двох формах – моніторинг або перевірка. Для проведення моніторингу або податкової перевірки 

необхідно застосовувати такий спосіб, як опитування. 
Перспективи подальших розробок полягають в дослідженні перевірок контрольованих операцій, які  

стосуються документальних позапланових перевірок, що характеризуються своєю специфічністю. 

Ключові слова: податки, податковий контроль, трансферне ціноутворення, платники податків, перевірка.  

 
Вступ. 
Значні надходження до бюджету країни втрачаються по причині розмивання платниками 

податків бази оподаткування та виведення прибутку в юрисдикції з низьким оподаткуванням. Ще з 
другої половини ХХ ст. досить поширено почали використовуватися офшорні юрисдикції, що 
зумовило необхідність становлення системи контролю трансфертного ціноутворення (далі – ТЦУ). 
На 2018 р. КМУ затвердив новий перелік держав (територій), операції з резидентами які 
визнаються, що контролюються з метою трансфертного ціноутворення. Крім того, виявлено значні 
порушення податкового законодавства у цій сфері (за перший звітний період (2018 р.) було 
оштрафовано лише 40 суб’єктів підприємництва на суму 9 млн грн, а вже за третій – 315 суб’єктів 
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на суму 92 млн грн) [1]. Перелічені вище причини призвели до посилення вимог щодо податкового 
контролю за ТЦУ. 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Різним аспектам ТЦУ та контрольованих операцій, а саме їх сутності, ролі податкових 

консультантів у мінімізації проблем у сфері трансфертного ціноутворення, міжнародній практиці 
ТЦУ та правового регулювання приділили увагу в своїх працях такі вчені-теоретики та практики: 
Т. Єсик, Є. Гриб, Л. Задорожня, А. Задоя, С. Венгер, Н. Бахарєва, Ф. Ткачик, А. Суббот. Питанню 
податкового контролю приділили увагу С. Брехов, В. Коротун, І. Лещух, М. Мельник, Л. Товкун, а 
О. Терещенко, Н. Волошанюк розглянули ТЦУ як інструмент контролінгу. Таким чином, питанню 
податкового контролю за ТЦУ приділена незначна увага, що обумовило вибір теми дослідження. 

 
Мета. 
Мета статті полягає у дослідженні підходів до податкового контролю дотримання 

платниками податку принципу «витягнутої руки» та виявленні проблем у сфері контролю ТЦУ. 
 
Методологія дослідження. 
Теоретико-методологічна основа дослідження базується на діалектичному методі наукового 

пізнання, системному підході до вивчення процесу податкового контролю контрольованих операцій. 
 
Результати. 
Зміни, внесені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням» стосуються такого 
напряму нестандартних перевірок, як податкова перевірка трансфертного ціноутворення або 
дотримання платниками податку принципу «витягнутої руки». Нове трактування перевірки 
дотримання платниками податку принципу «витягнутої руки» з’явилося з прийняттям наказу 
Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 
10.03.2016 р. №344» від 30.03.2017 р. № 399 [2], яким також оновлено порядок проведення 
перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення 
контрольованих операцій. 

В основу нормативного регулювання перевірки дотримання платниками податку принципу 
«витягнутої руки» покладено основні міжнародні акти, що встановлюють та роз’яснюють 
методологію, порядок, процедури, особливості здійснення регулювання та контролю дотримання 
принципу «витягнутої руки», а саме: 

– рекомендації Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) щодо 
трансферного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб (OECD Transfer 
Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Paris, 22 July 2017) [3]; 

– модульна (типова) конвенція ОЕСР стосовно податків на доходи та капітал (Model Tax 
Convention on Income and on Capital: Condensed Version, OECD, Paris, 22 November 2017) [4]; 

– методичні рекомендації з розробки законодавства у сфері трансфертного ціноутворення, 
спрямовані на гармонізацію підходу, що використовується (OECD Transfer Pricing Legaslation – A 
Suggested Approach, Paris, June 2011). 

Отже, вище наведені нормативні акти виступають невід’ємною складовою нормативного 
регулювання податкового контролю в Україні.  

Сутність принципу «витягнутої руки» розкриває пп. 39.1 ст. 39 ПКУ: податковий контроль за 
трансфертним ціноутворенням передбачає коригування податкових зобов’язань платника податків 
до рівня податкових зобов’язань, розрахованих за умов відповідності комерційних та/або 
фінансових умов контрольованих операцій комерційним та/або фінансовим умовам, які мали місце 
під час здійснення порівняних операцій, передбачених цією статтею, сторони яких не є пов’язаними 
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особами [2]. Іншими словами застосування принципу витягнутої руки ґрунтується на порівнянні умов 
у контрольованій операції з умовами в операціях між незалежними підприємствами. Для того, щоб 
таке порівняння було результативним, необхідно, щоб економічно значимі характеристики ситуацій, 
що порівнюються, були порівнюваними значною мірою (щодо якості продукції, її оплати, обсягу 
тощо). Ступінь впливу кожного фактора у встановленні порівнянності буде залежати від характеру 
контрольованої операції та обраного підприємством методу ціноутворення. 

Податковий контроль ТЦУ характеризується спеціальними правилами та процедурами 
призначення й проведення таких перевірок. Передусім визначимо, до якого виду слід віднести 
зазначену перевірку. Абзацом третім пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 ПКУ визначено, що не може бути 
предметом планової документальної перевірки питання дотримання платником податків принципу 
«витягнутої руки», звідси слідує, що перевірка дотримання платниками податку принципу 
«витягнутої руки» належить до питань позапланової документальної перевірки. Метою 
документальної позапланової перевірки з питань дотримання платником податків принципу 
«витягнутої руки» є встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу 
«витягнутої руки» [5]. 

Податковий контроль за трансфертним ціноутворенням проводиться у таких формах, як 
моніторинг та перевірка платників податків з питань податків під час здійснення контрольованих 
операцій. 

Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку проведення 
моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб 
та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення» від 28.04.2017 р. № 
470 [6] визначено напрями й особливості здійснення моніторингу контрольованих операцій, який 
проводиться контролюючими органами відповідно до пп. 39.5.1 п. 9.5 ст. 39 ПКУ. 

Оскільки в Україні принцип витягнутої руки застосовується до операцій, які в законодавстві 
позначені як контрольовані, то в першу чергу необхідно уточнити саме поняття «контрольовані 
операції». Відповідно до ст. 39 ПКУ, до контрольованих віднесено три групи операцій (пп. 39.2.1 ст. 
39 ПКУ):  

– господарські операції, що здійснюються з пов’язаними особами-нерезидентами; 
– зовнішньоекономічні господарські операції з продажу або придбання товарів (робіт, 

послуг) через комісіонерів-нерезидентів; 
– господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах 

(на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого КМУ відповідно до пп. 
39.2.1.2 ПКУ, або які є резидентами цих держав. До цього переліку відносяться: держави (території), 
у яких ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на п’ять і більше 
відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні; держави, з якими Україною не укладені міжнародні 
договори з положеннями про обмін інформацією; держави, компетентні органи яких не 
забезпечують своєчасний та повний обмін податковою та фінансовою інформацією на запити 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику; 

– господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на 
прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації 
таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як 
юридичні особи [5; 7].  

Водночас для того, щоб операція була віднесена до контрольованої, цього недостатньо, 
необхідно, щоб одночасно виконувались такі умови: 

- річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами 
бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за 
відповідний податковий (звітний) рік; 

- обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений 
за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих 
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податків) за відповідний податковий (звітний) рік [5]. 
Обсяг річного доходу за відповідний календарний рік платника податків від будь-якої 

діяльності для цілей трансфертного ціноутворення, розраховуються як сумарне значення 
показників «Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ф. №2» за виключенням 
непрямих податків (ПДВ, акцизного податку та мита), а саме: 

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000); 
- інші операційні доходи (ряд. 2120); 
- дохід від участі в капіталі (ряд. 2200); 
- інші фінансові доходи (ряд. 2220); 
- інші доходи (ряд. 2240). 
Метою моніторингу, як складової частини податкового контролю «витягнутої руки», є 

встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», виявлення 
потенційних ризиків трансфертного ціноутворення, проведення аналізу ризиків заниження 
платником податків податкових зобов’язань, а також забезпечення контролю за своєчасністю та 
повнотою подання звітів про контрольовані операції та документації з трансфертного 
ціноутворення.  

В процесі моніторингу проводиться ретельний аналіз фінансово-господарської діяльності 
платника податків на предмет відповідності показників рентабельності платника податків та 
середніх по галузі, сум сплачених відсотків за позиковими коштами, сплачених роялті, проведення 
нетипових господарських операцій, які не відповідають діяльності суб’єкта господарювання.  

Моніторинг контрольованих операцій здійснюється шляхом: 
- спостереження за цінами та умовами, що застосовуються сторонами; 
- аналізу інформації про здійснені контрольовані операції (звіт про контрольовані операції, 

документація з трансфертного ціноутворення), отриманої від платника податків відповідно до п. 
39.4 ст. 39 ПКУ, який повинен подаватися у чітко встановлений термін та за формою, визначеною 
наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження форми і Порядку складання Звіту про 
контрольовані операції» від 18.01.2016 р. № 8 зі змінами [8]; 

- аналізу інформаційних джерел, що містять інформацію і відомості про господарську 
діяльність платників податків або необхідні для встановлення відповідності умов контрольованих 
операцій принципу «витягнутої руки»; 

- аналізу податкової інформації, отриманої відповідно до ст. 73 ПКУ. 
Порядок № 470 визначає перелік інформаційних джерел, які використовуються 

контролюючими органами під час здійснення моніторингу. Такими джерелами є інформація про 
зіставні операції контрагента – сторони контрольованої операції з непов’язаними особами, будь-які 
загальнодоступні інформаційні джерела, інформаційні масиви ДФС України, звіти про контрольовані 
операції та документація з трансфертного ціноутворення, надані платниками податків, інформація 
(матеріали і відомості) контролюючих органів та органів державної влади України, уповноважених 
органів інших країн. 

Будь-яка публічна інформація про можливі ризики заниження платниками податків 
податкових зобов’язань під час здійснення контрольованих операцій також може використовуватись 
як інформаційне джерело. 

Перевірка платників податків з питань податків під час здійснення контрольованих операцій 
здійснюється відповідно до наказу МФУ «Про затвердження Порядку проведення перевірки з 
питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки»» від 10.03.2016 р. №344 зі 
змінами від 30.03.2017 р. №399 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 
10.03.2016 р. № 344» [2]. 

Вказана форма податкового контролю має ряд особливостей та недоліків. По-перше, ця 
перевірка відноситься до категорії документальної позапланової перевірки; по-друге, тривалий час 
перевірки (до 18 місяців); по-третє, складна та тривала процедура узгодження рішення про 
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проведення перевірки, що ускладнює організацію проведення такої перевірки; по-четверте, не 
сформульовано порядок отримання додаткової документації від платника податків; по-п’яте, 
отримання інформації від іноземних державних органів, проведення експертизи та/або перекладу 
на українську мову документів, необхідних для дослідження відповідності умов контрольованої 
операції принципу «витягнутої руки», може подовжити процес податкової перевірки до 2,5 років; по-
шосте, проведення такого роду перевірки вимагає високої фахової підготовки спеціалістів. 

Податкова перевірка контрольованих операцій проводиться за наявності відповідних 
обставин, які визначені пп. 39.5.2.1 ПКУ, а саме:  

- надсилання повідомлення про виявлені контрольовані операції, про які платник податків не 
відзвітував;  

- виявлення за результатами моніторингу відхилення цін контрольованої операції від рівня 
звичайних (ринкових) цін;  

- неподання платником податку звіту про контрольовані операції;  
- неподання платником податків (або подання з порушенням) документації про 

контрольовані операції [5]. 
Контроль дотримання принципу «витягнутої руки» проводиться за документами наданими 

платником податків. 
До питань такої перевірки, слід віднести: 
- податковий контроль наданої документації на предмет повноти підтвердження здійснення 

фінансово-господарських операцій та відповідності їх умовам контрольованих операцій принципу 
«витягнутої руки»; 

- контроль правильності визначення ціни контрольованих операцій з метою оподаткування 
прибутку платника податків; 

- повнота нарахування і сплати податків під час проведення контрольованих операцій. 
Податковий контроль дотримання принципу «витягнутої руки» за часом проведення 

поділяється на попередній, поточний і заключний. Попередній контроль проводять працівники 
Управління податків і зборів з юридичних осіб, які протягом року організовують контроль щодо 
повноти, своєчасності здачі звітності про контрольовані операції, здійснюють аналіз ризиків 
трансфертного ціноутворення та процедури попереднього узгодження ціноутворення.  

Найбільш ємна робота на цій стадії податкової перевірки – це аналіз ризиків трансфертного 
ціноутворення. Контролю підлягають операції з пов’язаними особами або особами, 
зареєстрованими у офшорних зонах або країнах з низьким рівнем оподаткування, надмірні суми 
заборгованості, неякісна звітність про контрольовані операції. Насамперед відповідно до пп. 39.2.1 
п. 39.2 ст. 39 ПКУ до 1 жовтня року, що настає за звітним періодом, у органі контролю формуються 
переліки платників податків, господарські операції яких підпадають під критерії контрольованих 
операцій. Далі сформовані переліки звіряються з реєстрами поданих платниками податків звітів. 
Якщо встановлена розбіжність то, на наступному підетапі орган контролю відповідно до п. 73.3 
ст. 73 ПКУ надсилає платнику податків письмовий запит про подання інформації про контрольовані 
операції. 

При встановлені підстав, визначених пп. 78.1.1, 78.1.2 та 78.1.15 п. 78.1 ст. 78 ПКУ, 
контролюючий орган проводить документальну позапланову перевірку з метою виявлення 
порушення платником податків вимог пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 ПКУ. При цьому дотримуються ще 
однієї досить важливої процедури, а саме: призначення перевірки контрольованих операцій 
проводиться лише після погодження контролюючим органом рішення про проведення перевірки з 
центральним апаратом ДФС України. Отже, контролюючий орган самостійно не може приступити до 
перевірки, необхідно узгодити дану можливість з центральним апаратом ДФС України. 

Поточний контроль дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки» 
здійснюється фахівцями Відділу перевірок окремих платників, перевірок трансферного 
ціноутворення Управління аудиту, який займається організацією та проведенням цих перевірок, а 
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також проводить контроль проведених документальних перевірок з питань подання звітності про 
контрольовані операції. 

Заключний контроль дотримання принципу «витягнутої руки» завершується оформленням 
результатів цієї перевірки. Питання оформлення результатів перевірки дотримання принципу 
«витягнутої руки» регламентовано пп. 39.5.2.14 – 39.5.2.23 пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 ПКУ, наказом 
МФУ «Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання 
платником податків принципу «витягнутої руки» та вимог до його (її) складання від 13.07.2017 р. № 
629.  

Вищезазначеними документами встановлено, що результати перевірки дотримання 
платниками податків принципу «витягнутої руки» оформляються у формі акта (довідки), що 
складається у двох примірниках та підписується посадовими особами, які проводили перевірку та 
платником податків або його представником.  

Акт (довідка) про результати перевірки складається з чотирьох частин: вступної, загальних 
положень, результатів перевірки платника податків з питань дотримання принципу «витягнутої 
руки» та висновків. До акта додаються інформативні додатки. 

Якщо за результатами перевірки дотримання платниками податків принципу «витягнутої 
руки» виявлено, що умови таких операцій відрізняються від умов, які відповідають принципу 
«витягнутої руки», що призвело до заниження суми податку, складається акт про результати 
перевірки дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки». Якщо такі порушення 
відсутні, складається довідка. 

 
Висновки і перспективи. 
Отже, нами встановлено, що необхідність податкового контролю дотримання платниками 

податків принципу «витягнутої руки» обумовлена тим, що податкова база переходить з України у 
країну, де більш сприятливий податковий режим (низька податкова юрисдикція). Саме проведення 
перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення 
контрольованих операцій є одним із важливих напрямків податкового контролю щодо встановлення 
відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». 

На основі аналізу норм чинного законодавства встановлено, що податковий контроль 
дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки» проводиться у двох формах 
(моніторинг та податкова перевірка). Під час проведення моніторингу або податкової перевірки 
може застосовуватися такий спосіб як опитування. Перевірка контрольованих операцій є 
документальною позаплановою перевіркою, характеризується своєю специфічністю та проводиться 
у певній послідовності. 

Подальші дослідження у цьому напрямку передбачають виявлення схем уникнення 
оподаткування, підприємств, які здійснюють контрольовані операції; розробку методики щодо 
застосування податкових методів за трансферним ціноутворенням; розрахунок ефективності 
податкового контролю дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки» та втрат 
бюджету внаслідок неправомірних дій суб’єктів, що підпадають під цей статус. 
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TAX CONTROL OF TAX BUDGETS IN THE PRINCIPLE OF "EXPECTED HAND": 

NECESSITY, NATURE, FORMS AND STAGES OF ITS ARRANGEMENT 
 

Abstract 
In order to counteract the practice of reducing the tax base and eliminating taxable profits in relation to taxpayers, who 

are involved in controlled transactions with related nonresidents who are registered in jurisdictions with a low level of 
taxation, it is necessary to enforce increased tax control of transfer pricing . This is primarily due to the improvement of tax 

evasion mechanisms. 
In this regard, the purpose of the article is to justify the need for a tax control of the compliance of taxpayers with the 

principle of "extended hand", an analysis of the norms of the current legislation on the disclosure of the substance, forms, 

isolation and characteristic of the stages of tax control. 
The theoretical and methodological basis of the study is based on the dialectical method of scientific knowledge, the 

systematic approach to the study of the process of tax control. 

According to the results of the study, it was concluded that conducting inspections of taxpayers on the question of the 
completeness of charging and paying taxes during the controlled transactions is one of the important areas of tax control in 

order to establish the conformity of controlled operations conditions with the principle of "extended hand". On the basis of the 

analysis of the norms of the current legislation, it has been established that tax control of the compliance of taxpayers with 
the principle of "extended hand" should be carried out in two forms - monitoring or verification. For monitoring or tax audit, a 

method such as a survey should be used. 

Prospects for further development are the study of inspections of controlled operations, which are related to 
documentary unscheduled inspections, which are characterized by their specificity. 

Key words: taxes, tax control, transfer price, taxpayers, verification. 
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