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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО  
ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА  

В КРАЇНАХ ЄС – ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Предмет дослідження – сукупність інституційних установ та організаційно-управлінських 
відносин, що ефективно регулюють фінансово-інвестиційне середовище в країнах ЄС, по-
рівняння їх з українськими реаліями. Метою написання статті є розробка практичних і 
науково-методичних рекомендацій щодо підвищення ефективності використання 
фінансово-інвестиційного потенціалу на основі досвіду країн ЄС. Методологія 
проведення роботи – системно-структурні та порівняльні дослідження (для розуміння 
логіки функціонування інститутів, що формують інвестиційне середовище та 
механізми їх взаємодії); монографічний аналіз (при вивченні проблем залучення 
інвесторів); історично-економічний аналіз (при здійсненні оцінки стану і 
перспектив європейської та української економіки). Результати роботи – виявлено, 
що сучасні європейські регулятори націлені на формування цілісної інвестиційно-фінансової 
інфраструктури та інвестиційної платформи наднаціонального рівня. Запропоновано проводити 
подальшу лібералізацію валютного регулювання в Україні, щоб трансформувати її в зручну 
і оперативну електронно-автоматизовану систему обміну валют та впроваджувати інтеграцію 
вітчизняної депозитарної системи до міжнародної депозитарно-клірингової системи 
Clearstream. Відзначено, що фінансово-інвестиційне середовище в Україні є заблокованим, і 
зацікавленими в цьому є вітчизняні корпорації-монополісти, які завдяки лобіюванню у 
Верховній Раді України та у виконавчій владі спотворили фінансове, інвестиційне і валютне 
законодавство під свої інтереси і потреби. Висновки – наявність цілісної інвестиційно-
фінансової інфраструктури в країнах ЄС обумовлено поступовим зближенням та уніфікацією 
законодавства національного рівня до наднаціонального рівня. Крім того, обґрунтовано високі 
інвестиційні позиції Ірландії в світі та запропоновано використати цей досвід для формування 
сприятливого фінансово-інвестиційного середовища в Україні. Відзначимо, що формуванню 
фінансово-інвестиційного середовища в Україні  за європейськими стандартами заважають: 
олігархічний монополізм, що паразитує в основному на природних монополіях; корупція в 
державних органах влади; заплутане і незрозуміле для інвесторів законодавство; високі став-
ки оподаткування та система адміністрування податків; нестабільність банківської системи, 
ризики девальвації гривні; невпорядкованість земельно-аграрних відносин; а також збройний 
конфлікт на Сході України.
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в країнах ЄС – досвід для України
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Ключові слова: фінансово-інвестиційне середовище, інвестиційний клімат, ринки капіталу 
країн ЄС і України, інвестиції, міжнародні інвестиції.

Редзюк Евгений Васильевич,
кандидат экономических наук, доцент,
старший научный сотрудник сектора международных финансовых исследований 
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Формирование эффективной финансово-инвестиционной среды 
в странах ЕС – опыт для Украины

Предмет исследования – совокупность институциональных учреждений и 
организационно-управленческих отношений, эффективно регулирующих 
финансово-инвестиционную среду в странах ЕС, сравнение их с украинскими 
реалиями. Целью написания статьи является разработка практических и научно-
методических рекомендаций по повышению эффективности использования 
финансово-инвестиционного потенциала на основе опыта стран ЕС. Методология 
проведения работы – системно-структурные и сравнительные исследования (для 
понимания логики функционирования институтов, формирующих инвестиционную 
среду и механизмов их взаимодействия); монографический анализ (при изучении 
проблем привлечения инвесторов); историко-экономический анализ (при оценке 
состояния и перспектив европейской, а также украинской экономики). Результаты 
работы – выявлено, что современные европейские регуляторы нацелены на 
формирование целостной инвестиционно-финансовой инфраструктуры и 
инвестиционной платформы наднационального уровня. Предложено проводить 
дальнейшую либерализацию валютного регулирования в Украине, чтобы 
трансформировать ее в удобную и оперативную электронно-автоматизированную 
систему обмена валют и внедрять интеграцию отечественной депозитарной 
системы в международную депозитарно-клиринговую систему Clearstream. 
Отмечено, что финансово-инвестиционная среда в Украине заблокирована, и 
заинтересованными в этом есть отечественные корпорации-монополисты, которые 
благодаря лоббированию в Верховной Раде Украины и в исполнительной власти 
исказили финансовое, инвестиционное и валютное законодательство под свои 
интересы и потребности. Выводы – наличие целостной инвестиционно-финансовой 
инфраструктуры в странах ЕС обусловлено постепенным сближением и 
унификацией законодательства национального уровня до наднационального 
уровня. Кроме того, обосновано наличие высоких инвестиционных позиций 
Ирландии в мире и предложено использовать этот опыт для формирования 
благоприятного финансово-инвестиционного климата в Украине. Отметим, что 
формированию финансово-инвестиционной среды в Украине по европейским 
стандартам мешают: олигархический монополизм, паразитирующий в основном 
на естественных монополиях; коррупция в государственных органах власти; 
запутанное и непонятное для инвесторов законодательство; высокие ставки 
налогообложения и система администрирования налогов; нестабильность 
банковской системы, риски девальвации гривны; неустроенность земельно-
аграрных отношений; а также вооруженный конфликт на Востоке Украины.

Ключевые слова: финансово-инвестиционная среда, инвестиционный кли-
мат, рынки капитала стран ЕС и Украины, инвестиции, международные ин-
вестиции.

Ryzhyuk Yevgeny
Candidate of Sciences (Economics), associate professor Senior Researcher  
in the International Financial Sector Research Institute of Economics and 
Management Forecasting «of the National Academy of Sciences of Ukraine. 

Forming an effective financial and investment environment  
in the eu countries – experience for ukraine
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The subject of the research is a set of institutional institutions and organiza-
tional and managerial relations that effectively regulate the financial and invest-
ment environment in the EU countries, comparing them with Ukrainian realities. 
The goal of writing this article is to develop practical and scientific-methodical 
recommendations on how to increase the efficiency of using financial and invest-
ment potential based on the experience of EU countries. The methodology of the 
work – system-structural and comparative studies (to understand the logic of the 
functioning of institutions that form the investment environment and the mecha-
nisms of their interaction); monographic analysis (in studying the problems of 
attracting investors); historical and economic analysis (in assessing the state and 
prospects of the European, as well as the Ukrainian economy). Results of work – 
it is revealed that modern European regulators are aimed at forming a holistic 
investment and financial infrastructure and investment platform at the suprana-
tional level. It was proposed to carry out further liberalization of currency regula-
tion in Ukraine in order to transform it into a convenient and efficient electronic-
automated currency exchange system and introduce the integration of the domes-
tic depository system into the international depositary clearing system Clearstream. 
It was noted that the financial and investment environment in Ukraine is blocked 
and domestic monopolies are interested in this, thanks to lobbying in the Verk-
hovna Rada of Ukraine and in the executive branch they have distorted financial, 
investment and currency legislation for their interests and needs. Conclusions – the 
presence of a holistic investment and financial infrastructure in the EU countries 
is due to the gradual convergence and unification of legislation at the national 
level to the supranational level. In addition, it is reasonably high investment posi-
tions of Ireland in the world and it was proposed to use this experience to create 
a favorable financial and investment environment in Ukraine. Note that the forma-
tion of the financial and investment environment in Ukraine according to Euro-
pean standards is hampered by: oligarchic monopolies, which parasitizes mainly on 
natural monopolies; government corruption; confusing and incomprehensible leg-
islation for investors; high tax rates and tax administration system; instability of 
the banking system, the risks of hryvnia devaluation; the insecurity of land-
agrarian relations; as well as armed conflict in the east of Ukraine.

Keywords: financial and investment environment, investment climate, capital 
markets of EU countries and Ukraine, investments, international investments.

Постановка проблеми. Геостратегічний вибір України – інтеграція 
до країн ЄС вимагає суттєвої трансформації вітчизняного законодавства 
з наближенням його до стандартів і норм країн ЄС. У цьому контексті – 
виявлення позитивного досвіду країн ЄС, організаційно-управлінських 
підходів, прогресивних європейських законодавчих актів, пруден-
цій них та регуляторних заходів у фінансово-інвестиційному середо-
вищі з аналізом їх щодо подальшої імплементації в українське 
законодавство є необхідним для гармонійного входження вітчизняної 
економіки та фінансово-інвестиційного середовища в європейський 
фінансово-інвестиційний простір.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізом європейського 
законодавства у фінансово-інвестиційному аспекті та його можливим 
впливом на економіку України займались низка закордонних і 
вітчизняних вчених: О.Г. Білорус, Т.П. Богдан, О.О. Борзенко, 
В.М. Геєць, А.І. Некрасов, Б.Б. Рубцов, В. Сіденко, Дж. Сорос, 
А. Сотніков та ін. Їх здобутки і напрацювання є основою для 
подальших авторських досліджень при виявленні дієвих механізмів 
формування фінансово-інвестиційного середовища.
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Мета статті – на основі аналізу функціонування фінансово-
інвестиційного середовища країн ЄС сформувати пропозиції для 
покращення в Україні інвестиційного клімату, інституціонального 
середовища та законодавчого забезпечення щодо ефективного руху 
капіталів у вітчизняній економіці.

Виклад результатів дослідження. Європейські фінансові регулятори 
в процесі інтеграції створили привабливе економічне, інвестиційне 
та фінансове середовище для інвесторів, споживачів та інфра-
структурних організацій на території ЄС. Принципове інституційне 
завдання європейських фінансових регуляторів полягає в тому, щоб 
забезпечити захист інвестицій і прав власності (особливо міноритарних 
акціонерів), надати сучасну інфраструктуру й рішення для інвестицій, 
створити сприятливі умови для заощаджень і накопичень серед 
юридичних та фізичних осіб. 

Екзистенційний характер розвитку країн ЄС на даному етапі 
зосереджений також і в максимальній інтеграції між собою та 
активізації фінансово-інвестиційних потоків між країнами-учас-
ницями. Яскравим прикладом такого підходу є інвестиційний план 
для Європи, так званий «План Юнкера», спрямований на створення 
робочих місць і стимулювання зростання за рахунок більш розумного 
використання фінансових ресурсів, усунення перешкод для інвестицій, 
забезпечення обізнаності та технічної допомоги для інвестиційних 
проектів. Колективні і скоординовані зусилля на європейському 
рівні, в тому числі й у законодавстві, необхідні для того, щоб надати 
країнам Європи шлях сталого економічного підйому. Тому в країнах 
ЄС є доступні фінансово-інвестиційні ресурси, і їх мобілізують у 
рамках ЄС на підтримку інвестицій, які в свою чергу формують ви-
сокий рівень життя населення і підвищують конкурентоспроможність 
країн ЄС [1].

Сучасні європейські регулятори націлені на формування цілісної 
інвестиційно-фінансової інфраструктури та інвестиційної платформи 
наднаціонального рівня, тому діють і активно впроваджуються 
міжнародні системи клірингу, розрахунків, системи автоматичного 
взаємовизнання між країнами ЄС. В цілому такий підхід сприяє 
більшій конвергенції фінансово-інвестиційного середовища серед 
країн ЄС, забезпечує єдині правила і стандарти. Під дією цих 
організаційно-управлінських заходів і сформувався єдиний валютний 
і фінансово-інвестиційний ринок країн ЄС. 

Формування сприятливого фінансово-інвестиційного середовища 
в Україні має враховувати найбільш ефективні підходи, що були 
успішно реалізовані в країнах ЄС та оприлюднені авторитетними 
міжнародними організаціями.

Так, згідно з дослідженнями ОБСЄ, стан інвестиційного клімату 
можна визначити, використовуючи три набори змінних: 

• макроекономічні умови, зокрема, фінансово-бюджетна, кре-
дитно-грошова і торгова політика;

• якість управління і наявність інститутів;
• ступінь розвиненості інфраструктури.
На формування ділового та інвестиційного клімату впливають 

далеко не тільки такі фактори, як рівень податкових ставок або 
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податкові пільги для бізнесу. До числа інших найважливіших 
факторів відносяться рівень політичної стабільності, верховенство 
закону, макроекономічні умови, ступінь довіри до уряду і якість 
нормативно-правового середовища.

Транснаціональні компанії вважають за краще вкладати кошти 
в країни зі стійким діловим кліматом, де витрати, затримки і ризики 
зведені до мінімуму. У той же час малі і середні підприємства 
успішніше розвиваються там, де відсутній надмірний податковий і 
адміністративний тиск. Існує чіткий зв’язок між економічним 
зростанням і процвітанням, рівнем інвестицій і якістю ділового 
клімату.

Для цього необхідні ряд реформ: реформа системи оподаткування, 
реформа ринку праці, пенсійна реформа, а також оздоровлення 
фінансово-банківської системи.

Щоб отримати конкурентоспроможний дохід, інвестор прагне 
обійти три основні перешкоди – витрати, затримки і ризики. Якщо 
при несприятливому інвестиційному кліматі податки, мита, штрафи, 
корупційні витрати і потреба в додаткових послугах (юристів, 
бухгалтерів, консультантів і т.п.) підвищують вартість інвестиційної 
угоди, інвестор буде шукати інші можливості, навіть якщо вартість 
інших ресурсів: трудових, транспортних і енергетичних – відносно 
невисока.

В цьому контексті цікавим прикладом є шлях реформування 
інвестиційного клімату в 1990-ті роки в Ірландії, коли були проведені 
суттєві економічні перетворення, в результаті чого вона перетворилася 
в одну з провідних країн у Європі за рівнем доходів на душу 
населення, посівши третє місце після Норвегії та Швейцарії. 
Факторами, які з усією очевидністю сприяли економічному зростанню 
країни в останні 15 років, стали близькість Ірландії до США, її 
англомовне населення і членство в Європейському Союзі (ЄС). Однак 
особливістю ірландського успіху є також і те, що країна, яка не має 
потужної промислової бази або значних природних ресурсів, вирішила 
використовувати свої переваги шляхом формування позитивного 
ділового клімату і проведення мудрої економічної політики. Ірландія 
займає міцне місце серед світових лідерів за такими показниками, 
як «відкритість для іноземних інвестицій», «рівень глобалізації» і 
«легкість ведення бізнесу».

Для досягнення лідерських позицій у світі Ірландія перебудувала 
свій діловий клімат і досягла значного економічного зростання, за-
пропонувавши підприємницькій спільноті такі умови:

1) найнижчу в Європі ставку податку з прибутку – 12,5 відсотка;
2) конкурентоспроможний рівень витрат завдяки наявності молодої 

висококваліфікованої робочої сили, готової працювати за помірну 
заробітну плату;

3) відмова від необґрунтованого втручання з боку влади, орієнтація 
на конкуренцію і дерегулювання;

4) інфраструктуру, до складу якої входить добре обладнаний 
міжнародний аеропорт, пов’язаний з багатьма економічними центрами 
Європи і Північної Америки;
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5) високоякісну університетську базу, включаючи технологічні 
інститути;

6) партнерські відносини між урядом, профспілками і робото дав-
цями;

7) величезну зацікавленість в економічному розвитку і прагнення 
залучити кращі компанії для інвестування в Ірландію;

8) наявність англомовного населення, що активно підвищує рівень 
своїх знань і впроваджує інновації.

Залучення Ірландією прямих іноземних інвестицій проводиться 
цілеспрямовано, в чотирьох пріоритетних секторах економіки (ін-
формаційно-комунікаційні технології, фармацевтика і медична про-
мисловість, міжнародні фінансові послуги, аутсорсинг бізнес-про-
цесів і послуги з розробки програмного забезпечення). При цьому 
профспілки погодилися на справедливий, але помірний рівень опла-
ти праці в обмін на підтримку урядом принципу «держави загально-
го добробуту». Комітети по соціальному партнерству беруть постійну 
участь у процесі вироблення рішень з економічних питань.

З членством в ЄС Ірландія отримала набагато більше, ніж просто 
доступ до ринків і структурних фондів, – вона навчилася дисциплі-
ні планування, що корисно для будь-якої країни незалежно від того, 
чи є вона кандидатом на вступ до ЄС чи ні. Спочатку в Ірландії 
інвестиційна діяльність носила безсистемний характер. Наприклад, 
могли будувати дороги в Ірландії до тих пір, поки гроші не закін-
чувалися, а потім будівництво призупинялося, і пізніше його могли 
відновити, а могли і не відновлювати, або почати будувати дорогу в 
іншому місці. Однак оскільки структурні фонди ЄС орієнтуються на 
шестирічний цикл, це означало, що план розвитку або економічний 
план повинен розроблятися на шість років, таким чином виникли 
перспективи довгострокового планування. Фінансування за рахунок 
коштів ЄС поставило ірландський уряд перед необхідністю дотри-
мання дисципліни планування [2].

Україна має врахувати досвід країн ЄС, і особливо Ірландії, для 
формування привабливого інвестиційного іміджу і формування кон-
курентоспроможного фінансово-інвестиційного середовища. При цьо-
му роль фінансового і фондового ринків є визначальною. Саме Ір-
ландія, крім побудови зручного майданчика для залучення реальних 
інвестицій, створила також у себе один з найбільш зручних міжна-
родних фондових майданчиків для розміщення єврооблігацій з різних 
країн світу. Умови для емітентів створені такі, що для лістингу 
потрібні мінімальні бюрократичні процедури і комісії, а зручна ін-
фомаційно-торгова інфраструктура біржі оперативно заводить цих 
емітентів на біржу. При розміщенні єврооблігацій в країнах Євро-
пейського союзу діє ст. 3 Директиви №2003 / 71 / ЄС про проспек-
ти цінних паперів при їх публічній пропозиції, тому українському 
регулятору – Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (НКЦПФР) для розвитку вітчизняного ринку цінних паперів 
є доцільним вивчити досвід Ірландської, Люксембургської та Лон-
донської фондових бірж, які є лідерами з розміщення облігацій в 
Європі і в світі. Їх конкурентні переваги, на наш погляд, зосеред-
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жені у сучасній і зручній торгово-кліринговій інфраструктурі, міні-
мальних комісіях та бюрократичних процедурах [3].

У переважній більшості країн ЄС, а також у країнах, що нещо-
давно вступили до ЄС, регулятори сприяють розвитку власного фон-
дового ринку, намагаються збільшити кількість емітентів і профе-
сійних учасників ринку, в цілому орієнтовані на середній клас і 
широкі суспільні інтереси. Станом на 2011-2019 рр. в Україні сис-
тема торгів цінними паперами була навпаки цілеспрямовано зруй-
нована і «зачищена» всіма адміністративними методами – від лік-
відності й пожвавлення. Крупні емітенти виводили роками прибуток 
в офшори, не сплачуючи у належних обсягах дивіденди міноритарним 
акціонерам. При цьому обмеженість корпоративної культури, стан-
дартів і етики не залишає в подальшій стратегії розвитку вітчизня-
них крупних емітентів дивідендів і акцій для міноритарних акціо-
нерів. Відзначимо, що така практика не діє вже ні в одній цивілі-
зованій країні світу (ще на початку ХХ ст. була доведена 
неможливість розвитку інклюзивних інститутів, «соціальних ліфтів», 
інновацій при домінуванні олігархату і приватних монопольних 
об’єднаннях). Привертає увагу і той факт, що НКЦПФР всіляко 
сприяє (з використанням законодавства і регулятивних механізмів) 
деструктивному перебігу подій на фондовому ринку України.

Вищезазначене свідчить, що НКЦПФР не вживає належних зусиль 
для «підтягування» фондового ринку України до світових і європей-
ських стандартів, а навпаки робить його напівзакритим, неліквідним 
і вузьким. Показник частки акцій, що торгуються на фондовій бір-
жі і належить міноритаріям («free float»), на цивілізованих фондових 
майданчиках є обов’язковою вимогою для емітента і свідчить про 
широкий інтерес до цінних паперів емітента, неупередженість щодо 
володіння і ціноутворення. Чим більший цей показник, тим більше 
довіри до емітента, але мінімальний рівень має складати не менше 
15-25% за стандартами країн ЄС, тому НКЦПФР потрібно поступо-
во підвищувати вимоги до показника «free float» в українських 
умовах за рахунок додаткових емісій крупними емітентами фондових 
бірж та наповненням статутного капіталу і резервів банків, страхових 
компаній, професійних учасників фондового ринку такими цінними 
паперами. Сучасною особливістю є і те, що торги на розвинених 
фондових ринках країн ЄС зосереджені на 1-й крупній площадці, а 
в Україні діє кілька малоліквідних фондових бірж – 5-10 станом на 
2017-2019 рр.

Відсутність належної координації між різними регуляторами фі-
нансового ринку України (НБУ, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг, Фонд 
Державного майна України тощо) і погодженості їх дій також по-
роджують різноспрямовані й недовершені реформи в сфері покра-
щення фінансово-інвестиційного середовища. У країнах ЄЄ діє ефек-
тивно виконавчий орган – Європейська комісія, яка на наднаціо-
нальному рівні уніфіковує і надає стандарти для національних 
регуляторів. При цьому, такий процес відбувається прозоро, демо-
кратично і злагоджено, все націлено на добробут громадян країн ЄС 
і розвиток єдиного, ефективного фінансово-інвестиційного ринку 
країн ЄС.
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Україна намагається скопіювати деякі законодавчі акти країн ЄС, 
але існуюча перманентна політична нестабільність, епізодично-ло-
кальні та егоїстичні ініціативи державних регуляторів НБУ і 
НКЦПФР (законопроекти №2413а, №6303д, №9035/9500 та ін.), 
неузгодженість між державними органами влади, пасіонарність на-
селення, монополізація та олігархізація – не дають впевненості у 
вирішенні нагальних проблем. Не реформованість цієї сфери визнає 
сам Голова НКЦПФР, тому необхідно відходити від олігархічно-ку-
луарного формування законодавства в цій сфері та поступово й сис-
темно розвивати фондовий ринок України за стандартами країн ЄС 
і розвинених країн світу [4;5].

Відзначимо, що деякі реформування по інтеграції української 
депозитарної системи до міжнародних ринків капіталу все ж таки 
проводяться. Крім того, з впровадженням нового валютного законо-
давства (Закон України «Про валюту і валютні операції» від 
07.07.2018 р.) з’явилась можливість незначні суми (до 50 тис. дол. 
США) оперативно використовувати для інвестування у цінні папери 
закордонних емітентів і обмінювати їх при обігу на ринку цінних 
паперів; також операції з перерахування коштів до 150 тис. грн не 
підлягають валютному контролю. Але в цілому, на кризовий стан 
фінансово-інвестиційного середовища України ці заходи майже не 
впливають [6].

На наш погляд, головною проблемою української економіки за-
лишається її олігархізація, монополізм, структурна сировинна орі-
єнтованість. Крім того, спостерігається пасіонарність і патерналізм 
населення України щодо активізації соціально-економічних реформ; 
політична нестабільність та несформованість якісних державних ін-
ституцій, що забезпечували б верховенство права і ефективну дію 
антикорупційного законодавства. Крім того, суттєвими і невирішени-
ми є проблеми заплутаного і незрозумілого для інвесторів законо-
давства; наявність високих ставок оподаткування та складна система 
адміністрування податків; нестабільність банківської системи, ризи-
ки девальвації гривні; невпорядкованість земельно-аграрних відно-
син; а також збройний конфлікт на Сході України. У сукупності 
зазначені проблеми не дають ефективно інтегруватись вітчизняній 
економіці у фінансово-інвестиційне середовище країн ЄС та якісно 
наблизитись до їх рівня життя і стандартів [7;8;9].

Висновки. Дослідження системи формування успішного фінансо-
во-інвестиційного середовища в країнах ЄС пов’язані з цілеспрямо-
ваною діяльністю національних та наднаціональних органів, які 
намагаються створити за найкращими стандартами чітко функціо-
нуючий, транспарентний і з глобальної позиції – конкурентоспро-
можний фінансово-інвестиційний ринок. Ключова роль відводиться 
питанням валютного регулювання, створення ринку капіталів, по-
силення міждержавного співінвестування та співробітництва у фі-
нансовій сфері.

В цілому відзначимо, що визначальну роль, на наш погляд, у 
формуванні фінансово-інвестиційного середовища країн ЄС відіграє 
фондовий ринок. Фондовий ринок виступає складною організаційною 
структурою у ринковій економіці, що суттєво впливає на суспільство 
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і соціально-економічний розвиток в країні, тому його реформування 
має бути комплексним та взаємопов’язаним з іншими сферами (дер-
жавне управління і фінанси, валютне регулювання, депозитарно-
клірингова система, банківська система і кредитно-депозитний ринок, 
страховий ринок, інвестиційний ринок, корпоративний сектор, пен-
сійна система, антимонопольна політика і управління державною 
власністю тощо). Тільки враховуючи загальну модель і довгостроко-
ву стратегію реформування соціально-економічної системи в Україні, 
можна успішно реформувати вітчизняний фондовий ринок, інакше 
епізодично-локальні дії (як, наприклад, з лібералізації валютного 
регулювання чи підключення до системи Clearstream) не принесуть 
очікуваних позитивних результатів і високих стандартів країн ЄС.

Провідними перешкодами, що заважають формуванню фінансово-
інвестиційного середовища в Україні  за європейськими стандартами, 
є: олігархічний монополізм, що паразитує в основному на природних 
монополіях; корупція в державних органах влади; заплутане і не-
зрозуміле для інвесторів законодавство; високі ставки оподаткуван-
ня та система адміністрування податків; нестабільність банківської 
системи, ризики девальвації гривні; невпорядкованість земельно-
аграрних відносин; а також збройний конфлікт на Сході України.
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ОЦІНКА ЧИННИКІВ ТА ПРОЯВІВ ГЛОБАЛЬНИХ  
ДИСБАЛАНСІВ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ: ВПЛИВ 

ТОРГОВЕЛЬНОЇ ВІЙНИ США ТА КИТАЮ НА УКРАЇНУ

Метою статті є розкриття сутності глобальних дисбалансів та оцінка впливу 
торговельної війни між США та Китаєм на розвиток світової економіки. 

Методологія дослідження полягає у використанні сукупності методів: діа-
лектичного, статистичного, історичного, порівняльного. Наукова новизна полягає 
у розкритті проблеми глобальних дисбалансів, які є однією з фундаментальних 
проблем розвитку світової економіки. Проведено порівняльне дослідження гло-
бальних дисбалансів, які є чинниками розгортання регіональних та глобальних 
криз. Проаналізована торгівельна війна між Китаєм та США, яка спричинена 
не лише накопиченням проблем у двосторонніх відносинах, але й зсувами гео-
економічних позицій провідних країн світу. Висновки – в цілому, торговельний 
конфлікт США і Китаю є небезпечним сигналом, що вказує на те, що світова 
економіка все більше фрагментується, проте утримати капіталовкладення в ме-
жах національних кордонів вже практично неможливо. Цифрові бізнес-моделі і 
екосистеми, які стають все більш актуальними, здатні працювати тільки на 
основі низьких бар’єрів входу на ринок, тобто тільки в умовах відкритості. У 
всіх контекстах не варто розраховувати на повне згасання американо-китайсько-
го торговельного конфлікту, що обумовлено зростаючою стратегічною конкурен-
цією двох держав. Глобальний консенсус у міжнародній торгівлі довгий час був 
заснований на тому, що вона є вигідною для всіх країн. Однак, неоліберальні 
ідеї не враховували, що нерівність між країнами може зростати дуже швидко, 
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і ряд країн буде незадоволений вільною торгівлею, глобалізацією і відкритістю. 
Відсутність надійних механізмів регулювання призвела до нових економічних 
проблем в Китаї (зокрема, до нерівномірного розподілу доходів).

Ключові слова: глобальні дисбаланси, міжнародна торгівля, США, Китай, 
геоекономічні позиції, капіталовкладення, національні кордони
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Оценка факторов и проявлений глобальных дисбалансов  
в международной торговле: влияние торговой войны США  
и Китая на Украину

Целью статьи является раскрытие сущности глобальных дисбалансов и 
оценка влияния торговой войны между США и Китаем на развитие мировой 
экономики.

Методология исследования заключается в использовании совокупности ме-
тодов: диалектического, статистического, исторического, сравнительного. Научная 
новизна заключается в раскрытии проблемы глобальных дисбалансов, которые 
являются одной из фундаментальных проблем развития мировой экономики. 
Проведено сравнительное исследование глобальных дисбалансов, которые явля-
ются факторами развертывания региональных и глобальных кризисов. Проана-
лизирована торговая война между Китаем и США, вызванная не только нако-
плением проблем в двусторонних отношениях, но и оползнями геоэкономических 
позиций ведущих стран мира. Выводы – в целом, торговый конфликт США и 
Китая является опасным сигналом, указывающим на то, что мировая экономика 
все больше фрагментируется, однако удержать капиталовложения в пределах 
национальных границ уже практически невозможно. Цифровые бизнес-модели 
и экосистемы, которые становятся все более актуальными, способные работать 
только на основе низких барьеров входа на рынок, то есть только в условиях 
открытости. Во всех контекстах не стоит рассчитывать на полное угасание 
американо-китайского торгового конфликта, что обусловлено растущей страте-
гической конкуренцией двух государств. Глобальный консенсус в международ-
ной торговле долгое время был основан на том, что она является выгодной для 
всех стран. Однако неолиберальные идеи не учитывали, что неравенство между 
странами может расти очень быстро, и ряд стран будет недоволен свободной 
торговлей, глобализацией и открытостью. Отсутствие надежных механизмов 
регулирования привело к новым экономическим проблемам в Китае (в частнос-
ти, к неравномерному распределению доходов).

Ключевые слова: глобальные дисбалансы, международная торговля, США, 
Китай, геоэкономические позиции, капиталовложения, национальные границы
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Assessing the factors and manifestations of global imbalances 
in international trade: the impact of the US – China trade war 
on Ukraine

The purpose of the article is to reveal the essence of global imbalances and 
assess the impact of the US-China trade war on the development of the world 
economy.

The methodology of the study is to use a set of methods: dialectical, statistical, 
historical, comparative. The scientific novelty is to uncover the problem of global 
imbalances, which is one of the fundamental problems in the development of the 
world economy. A comparative study of global imbalances that are the drivers of 
regional and global crises has been conducted. The trade war between China and 
the US is analyzed, which is caused not only by the accumulation of problems in 
bilateral relations, but also by the displacement of geo-economic positions of the 
leading countries of the world. Conclusions – In general, the US-China trade conflict 
is a dangerous signal, indicating that the global economy is increasingly fragmented, 
but it is almost impossible to keep capital investment within national borders. 
Digital business models and ecosystems that are becoming more relevant are able 
to operate only on the basis of low barriers to entry, ie only in open conditions. 
In all contexts, it is not necessary to count on the complete decay of the US-China 
trade conflict, due to the growing strategic competition between the two countries. 
Global consensus in international trade has long been based on the fact that it is 
profitable for all countries. However, neoliberal ideas did not take into account 
that inequality between countries could grow very fast and a number of countries 
would be dissatisfied with free trade, globalization and openness. The lack of sound 
regulatory mechanisms has led to new economic problems in China (in particular, 
uneven income distribution).

Keywords: global imbalances, international trade, US, China, geo-economic 
positions, capital investment, national borders

Актуальність дослідження. Проблема глобальних дисбалансів є 
однією з фундаментальних проблем розвитку світової економіки. 
Глобальні дисбаланси вважають чинниками розгортання регіональ-
них та глобальних криз. Торговельна війна між Китаєм та США, 
гостра фаза якої розпочалася у 2018 р., спричинена не лише нако-
пиченням проблем у двосторонніх відносинах, але й зсувами геоеко-
номічних позицій провідних країн світу. Поняття «глобальні дис-
баланси» широко використовується в деклараціях самітів «G20», 
документах МВФ, однак воно не має достатньо чітко сформульова-
ного визначення. Цей вислів застосовується для характеристики 
широкого кола масштабних і стійких нерівноважних станів у різних 
секторах світової економіки. У сучасній економічній літературі під 
глобальними дисбалансами розуміють широке коло явищ, що ха-
рактеризують стан світової економіки, зокрема різного роду гло-
бальні співвідношення між елементами світової економіки, які 
мають певні негативні аспекти (наслідки) як в цілому для світового 
господарства, так і для деяких регіонів світу та окремих країн. [1; 
2, с.34-47].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі глобальних 
дисбалансів присвячено праці зарубіжних – А. Грінспена, П. Круг-
мана, М. Обстфельда, К. Рогоффа, Дж. Стігліца, А. Апокіна, О. Ба-
жана, Е. Хесіна – та українських уче них – В. Козюка, Д. Лук’яненка, 
Н. Кравчук, П. Пронози та ін. 
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Метою статті є розкриття сутності глобальних дисбалансів та 
оцінка впливу торговельної війни між США та Китаєм на розвиток 
світової економіки. 

Поняття «глобальні дисбаланси» широко використовується в де-
клараціях самітів «G20», документах МВФ, ЮНКТАД тощо. Цей 
вислів застосовується для характеристики широкого кола масштабних 
і стійких нерівноважних станів у різних секторах світової економіки. 
У сучасній економічній літературі під глобальними дисбалансами 
розуміють широке коло явищ, що характеризують стан світової еко-
номіки, зокрема різного роду глобальні співвідношення між елемен-
тами світової економіки, які мають певні негативні аспекти (наслід-
ки) як в цілому для світового господарства, так і для деяких регіо-
нів світу та окремих країн. 

До глобальних дисбалансів в останні роки стали відносити: спів-
відношення темпів зростання між розвиненими країнами і країнами, 
що розвиваються; нерівномірне розміщення природних ресурсів і 
ресурсів робочої сили між країнами; надмірно роздутий в більшості 
розвинених країн в порівнянні з реальною економікою фінансовий 
сектор, а всередині фінансового сектора – надміру зростаючі інвес-
тиції в операції з похідними фінансовими інструментами [3, с. 12; 
3]. Так, наприклад у період з 1991 по 2018 р. питома вага розви-
нутих країн у загальносвітовому ВВП зменшилась з 83,6% (1992 р.) 
до 60,3% у 2017-2018 рр. (табл.1).

З метою попередження наростання глобальних дисбалансів та 
розгортання кризових явищ країни «G20» здійснили заходи щодо 
моніторингу ситуації у глобальній економіці. Відповідно до доручен-
ня сеульського саміту «G20», конкретний відбір показників для 
ідентифікації стійких глобальних нерівноваг був здійснений Робочою 
групою з реалізації Рамкової угоди і схвалений на зустрічі міністрів 
фінансів і керівників центральних банків країн «вісімки» в лютому 
2011 р. в Парижі. Ці показники поділені на дві групи: щодо вну-
трішньої макроекономічної політики (бюджетний дефіцит; обсяг 
державного боргу; рівень приватних заощаджень; величина приват-
ного боргу тощо); щодо зовнішньоекономічних дисбалансів (сукупно 
рахунок поточних операцій: стан торговельного балансу; чистий 
приплив доходів від інвестицій; односторонні перекази тощо). Зазна-
чені показники не розглядаються як обов’язкові цільові настанови 
для формування економічної політики країн «G20». Однак за їх до-
помогою встановлюються конкретні якісні або кількісні контрольні 
значення, за якими оцінюються фактичні значення й відхилення 
обраних показників окремих країн з метою виявлення і характерис-
тики дисбалансів. 

У дослідженнях ЮНКТАД, де аналізується динаміка балансу по 
поточних операціях промислово розвинених країн, робиться висновок 
про те, що розгортання тенденції (скорочення дефіциту) звичайно 
відбувається, коли дефіцит досягає приблизно 5% ВВП [5]. Варто 
відзначити, що зазначені заходи «G20» мали позитивний вплив на 
відповідні показники – їх величина для більшості груп країн не 
перевищувала 2-3% ВВП.
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Розвиток міжнародних торговельних відносин розглядається 
«G20» як один з найважливіших факторів економічного зростання, 
створення робочих місць і сприяння глобальному розвитку. Члени 
«G20» приділяють увагу питанням підвищення прозорості при укла-
данні регіональних торгових угод, а також питанням використання 
торговельних заходів, що виходять за рамки регулювання СОТ. На 
саміті в німецькому Гамбурзі (2017 р.) країни «G20» активізували 
обговорення проблеми протекціонізму у міжнародній торгівлі. У під-
сумковій декларації засуджено національну ізоляцію, яка суперечить 
інтересам глобальної економіки та загрожує стабільності міжнарод-
ної фінансової системи. В японській Осаці в 2019 р. лідери «G20» 
підтвердили необхідність вільної, справедливої і недискримінаційної 
торговельної політики.

Зазначені проблемні питання міжнародної торгівлі є виразом 
глибинних економічних процесів у світовому господарстві. Виявлен-
ня причин виникнення нерівноважних станів у світовій економіці 
та міжнародній торгівлі, аналіз механізмів їх коригування та мож-
ливих наслідків потребує обліку не тільки безпосередніх чинників 
таких дефіцитів, а й усіх фундаментальних факторів, що впливають 
на глобальні дисбаланси.

Нерівноважні стани в економіках окремих країн, регіонів та сві-
тової економіки в цілому в умовах зростаючої взаємозалежності на-
ціональних господарств ускладнюють механізми міжнародної взаємо-
дії і створюють додаткові передумови до виникнення глобальних 
дисбалансів. При цьому процес адаптації національних господарств 
до мінливих умов глобального розвитку є складним і тривалим. За 
таких умов дисбаланси набувають системного і довготривалого ха-
рактеру.

Серед основних чинників виникнення проблеми дисбалансів від-
значають [6]:

– посилення нерівномірності економічного розвитку по групах 
країн за рівнем розвитку (розвинуті країни, країни, що розвивають-
ся, та країни з ринком, що формується) й по регіонах. Передусім, 
мова йде про значне зміцнення позицій великих країн, що швидко 
розвиваються, насамперед Китаю та Індії. Мінливі структура і на-
прямки потоків товарів, послуг і капіталів на світовому ринку відо-
бражають зміни характеру участі різних груп країн в міжнародному 
поділі праці. Такі зрушення сприяють розбалансуванню світової 
економіки;

– зростання незбалансованості між основними секторами еконо-
мічних систем різних країн. Глобальні дисбаланси викликаються 
порушенням пропорційності в сфері відтворення – перш за все – 
між виробництвом товарів і послуг та споживанням (особистим, 
корпоративним, державним) у різних країнах і групах держав. 
Співвідношення між сукупним попитом і сукупною пропозицією 
визначає величину заощаджень, які служать джерелом для нако-
пичення капіталу (інвестицій). Дисбаланс між заощадженнями та 
інвестиціями всередині країни відбивається на стані поточного 
платіжного балансу у зовнішній сфері. При цьому, якщо фінансові 
системи окремих країн не здатні трансформувати всі заощадження 
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в інвестиції, сальдо їх платіжного балансу по поточних операціях 
буде позитивним. Якщо ж внутрішні інвестиції перевищують заоща-
дження, сальдо поточного платіжного балансу буде негативним, 
виникає дефіцит;

– поширення процесів транснаціоналізації. Транснаціональні 
корпорації (ТНК) об’єктивно виступають панівною силою світового 
господарства. Незважаючи на суперечності, які виникають внаслі-
док діяльності ТНК, вони виступають потужним каталізатором 
інтернаціоналізації господарського життя у світовому господарстві, 
об’єктивно сприяючи стиранню граней між національними госпо-
дарствами. Ефективність діяльності ТНК (у порівнянні із чисто 
національними компаніями) визначається наступним: використан-
ня переваг володіння природними ресурсами (або доступу до них), 
капіталом і знаннями, особливо результатами НДДКР, перед фір-
мами, що здійснюють свою підприємницьку діяльність в одній 
країні і задовольняючими свої потреби в закордонних ресурсах 
тільки шляхом експортно-імпортних угод; можливість оптималь-
ного розташування своїх підприємств у різних країнах з урахуван-
ням розмірів їх внутрішнього ринку, темпів економічного зростан-
ня, ціни і кваліфікації робочої сили, цін і доступності інших 
економічних ресурсів, розвиненості інфраструктури, а також по-
літико-правових факторів. Постійна поінформованість ТНК про 
кон’юнктуру товарних, валютних і фінансових ринків у різних 
країнах дозволяє оперативно переводити потоки капіталів у ті 
держави, де складаються умови для одержання максимального 
прибутку, і одночасно розподіляти фінансові ресурси з мінімаль-
ними ризиками (включаючи ризики від коливання курсів націо-
нальних валют); 

– деіндустріалізація економіки в більшості розвинених країн та 
індустріалізація в країнах, що розвиваються. Більш швидке зрос-
тання економік, що розвиваються, на етапі індустріалізації пов’язують 
з низькими витратами продукції, що виробляється на експорт, що 
призводить до переділу ринків товарів. Яскравий приклад – поси-
лення позицій Китаю у міжнародній торгівлі (посідає перше місце 
у експорті товарів). Ці процеси впливають позитивно на торговельні 
баланси країн, що розвиваються, і негативно – на баланси розвине-
них держав, посилюючи їх борги. Перехід до нового технологічного 
укладу супроводжується випереджаючими темпами зростання науко-
містких галузей матеріального виробництва і послуг, зближенням 
рівнів наукоємності обох груп країн. Такі процеси призводять до 
зміни ролі й місця окремих країн та їх груп у міжнародному поділі 
праці і породжують нові або посилюють старі дисбаланси у світовій 
економіці;

– зміна секторальної структури економіки, викликана впрова-
дженням інновацій та інформатизації. Мова йде збільшення питомої 
ваги сфери обігу і послуг у створенні ВВП. Відбувається збіль шення 
фінансової глибини економік (їх «фінансіалізації»), передусім, від-
окремлення фінансових операцій від матеріального вироб ництва й 
торгівлі. Зростає протиріччя між фіктивним і реальним капіталом. 
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Відбувається розбухання і ускладнення валютно-кредитної надбу-
дови.

В основі формування глобальних економічних і фінансових дис-
балансів лежало наростання дисбалансів між виробництвом і спо-
живанням, заощадженнями та інвестиціями в групах розвинених 
країн і країн, що розвиваються. У групі розвинених країн, за рядом 
винятків, споживання перевищувало виробництво, відчувався брак 
заощаджень (у 2018 р. валові заощадження складали 22,7% ВВП, а 
інвестиції – 21,9%, імпорт товарів був більше експорту). У 2018 р. 
дефіцит за поточними рахунками платіжних балансів провідних роз-
винених країн (G7) становив 145 млрд дол. Економіка накопичення 
поступилася місцем економіці споживання, що фінансується за ра-
хунок нарощування боргу і експлуатації багатства, втіленого в не-
рухомості. Величина валового боргу розвинутих країн у 2018 р. 
перевищувала 102%, а країн G7 – досягла 117%.

Сутність глобальних дисбалансів у міжнародній торгівлі полягає 
в позитивному сальдо поточних операцій в Китаї і деяких інших 
країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону і негативному сальдо у 
США і ряді країн з розвиненою економікою, що покривається при-
пливом капіталу з країн, що розвиваються, головним чином з КНР.

Зазначене підтверджується наступними даними (табл. 2, 3). Для 
США негативне сальдо платіжного балансу у 2000-2008 рр. скла-
дало від 3,7 до 5,8% ВВП, у 2009-2012 рр. 2,6-2,8%, у 2013-
2018 рр. – 2,1-2,3% ВВП. Для Китаю у період 2000-2008 рр. спо-
стерігалося значне зростання позитивного сальдо платіжного балан-
су з 1,3% до 9,9% ВВП, з 2009 р. відбувалося поступове 
зменшення цього показника до 0,4% у 2018 р. Валові інвестиції у 
США зменшилися з 23,7% ВВП у 2000 р. до 21,1% у 2018 р. У 
Китаї питома вага валових інвестицій зростала з 34,3% у 2000 р. 
до 48% у 2011 р., а у подальшому зменшилася до 44,2% у 2018 р. 
У США валові національні заощадження як відсоток від ВВП були 
на 1-2% нижчими, ніж інвестиції впродовж 2000-2018 рр., а у 
Китаї національні заощадження перевищували інвестиції, у т.ч. в 
період 2006-2008 рр. майже на 10%. Валовий борг уряду США 
збільшився протягом зазначеного періоду до майже 106% ВВП, а 
уряду Китаю – до 50% ВВП.

Основні тенденції міжнародної торгівлі – передвісники глобальних 
дисбалансів.

Значне уповільнення темпів зростання міжнародної торгівлі 
у порівнянні із зростанням ВВП після 2008 р.

Стосовно співвідношення темпів зростання міжнародної торгівлі 
та глобального ВВП у 2008-2018 рр. за даними Світової організації 
торгівлі (СОТ) можна відзначити наступне (табл. 4). Темпи зростан-
ня міжнародної торгівлі товарами та ВВП практично вирівнялися 
після 2009-2010 рр. і становили 2,6–2,4% в середньому за рік, від-
повідно. При цьому обидва показники показали приріст у 26% з 
2008 р. 
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Посилення позицій країн Азії у міжнародній торгівлі
Дані таблиці 5 свідчать про значне посилення країн Азії у об-

сягах світового експорту в останні 25 років, при цьому питома вага 
Китаю збільшилась у 1993-2018 рр. у понад 4 рази. Натомість, спо-
стерігається нерівномірність динаміки цього показника для розви-
нених країн, передусім США, Японії та Німеччини із значним зни-
женням у період після 2009 р. 

Таблиця 5
Світовий експорт товарів по регіонах і окремих країнах, 1973, 1983, 

1993, 2003, 2009, 2014 та 2018 роки, (млрд дол. і процентів)

 1973 1983 1993 2003 2009 2014 2018

Обсяг

Світ в цілому 594 1883 3805 7694 12178 18494 19394

Питома вага

Світ в цілому 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Північна Америка 17,2 18,5 21,3 22,4 13,2 13,5 18,4

Сполучені Штати 12,4 14,3 15,9 16,9 8,7 8,8 13,5

Південна та Цен-
тральна Америка і 
Кариби 4,4 3,9 3,3 2,5 3,8 3,8 3,3

Європа 53,3 44,1 44,5 45,0 41,2 36,8 36,9

Німеччина 9,2 8,1 9,0 7,9 9,2 8,2 6,6

Великобританія 6,5 5,3 5,5 5,2 2,9 3,6 3,5

Франція 6,4 5,6 5,7 5,2 4,0 3,2 3,5

Африка 3,9 4,6 2,6 2,2 3,2 3,0 3,0

Середній Схід 2,7 6,2 3,3 2,8 5,7 7,0 3,8

Азія 14,9 18, з 5 23,5 23,5 29,4 32,0 32,4

Китай 0,9 1,1 2,7 5,4 9,9 12,7 11,0

Японія 6,5 6,7 6,4 5,0 4,8 3,7 3,9

Індія 0,5 0,7 0,6 0,9 1,3 1,7 2,6

Австралія і Нова 
Зеландія 1,6 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4

Джерело. Складено за даними World Trade Organization, таблиці World 
merchandise exports by region and selected economy.

Серед провідних країн у міжнародній торгівлі товарами Китай 
посідає перше місце в експорті (12,8% світового обсягу), США – 
друге (8,5%). В світовому обсязі імпорту товарів перше місце посі-
дають США (13,2%), друге – Китай (10,8%) [7].

Безумовним лідером в міжнародній торгівлі послугами є США 
(питома вага експорту – 14%, імпорту – 9,8%). Китай є другим за 
обсягом імпорту послуг (з перспективою наздогнати й перевершити 
США) і п’ятим – за обсягами експорту послуг [7].
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Світова торгівля та ВВП уповільнились у 2018 р., коли різко 
зросли торговельна напруга та невизначеність економічної політики. 
Так, зростання обсягів світової товарної торгівлі у річному обчис-
ленні впало з 3,9% у першій половині 2018 р. до 2,7% у другій 
половині року. Втрата імпульсу в торгівлі та ВВП частково пов’язана 
з посиленням грошово-кредитної політики, фінансовою нестабільніс-
тю та підвищенням тарифів на широку групу товарів у великих 
економіках, передусім через розгортання торговельної війни між 
США та Китаєм.

Торговельно-економічні відносини між США та Китаєм формува-
лися на основі декількох взаємозалежних факторів, а саме: глибоких 
змін в економіці країн, розширення взаємодії з економічних питань 
в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, збільшення обсягів імпорту та 
експорту Китаю, накопичення значного профіциту США в експорті 
послуг, неоднозначних змін балансу в світовій економіці та відноси-
нах між країнами. Довгостроковою метою американо-китайських 
відносин є зміцнення стійкості економічної платформи для форму-
вання політичних відносин, що дозволяють згладити вплив геополі-
тичних коливань на торговельний баланс між країнами. 

В даний час аналітики характеризують американо-китайські від-
носини як «торговельну війну», що обумовлено значним збільшенням 
торгового дефіциту США. У 2017 р. торговельний оборот між США 
і КНР становив 710,4 млрд дол., включаючи експорт із США – 187,5 
млрд дол., імпорт в США – 522,9 млрд дол., торговий дефіцит ста-
новив 335,4 млрд дол.

Ґрунтуючись на прогнозуванні збільшення «дефіциту» торгового 
балансу, адміністрація Д. Трампа в щорічному посланні «Про стан 
держави» Конгресу і Стратегії національної безпеки сформувала най-
більш чіткий підхід США щодо Китаю. Нова Стратегія відображає 
в центрі забезпечення національної безпеки проблему економічного 
співробітництва з Китаєм, переосмислення політики останніх двох 
десятиліть. Зокрема відзначається, що економічні проблеми з Кита-
єм є глобальними загрозами безпеці [8]. США сприймають в якості 
головної загрози стрімке зростання потенціалу Китаю, який обігнав 
США за своїм розвитком: з 2015 р. ВВП Китаю перевершує еконо-
міку США. КНР перевершує США й за такими основними макроеко-
номічними показниками, як платіжний баланс по поточних опера-
ціях, державний бюджет, розмір державного боргу, міжнародні ре-
зерви Центробанку.

У Стратегії США відзначається, що Китай прагне «витіснити» 
США з АТР за рахунок базування приватної ініціативи в більшості 
галузей і домінування державної власності в секторах, що відносять-
ся до стратегічних. 

Геоекономічні аспекти протистояння США та Китаю

Явище глобальних дисбалансів становить небезпеку для світової 
економіки в тій мірі, в якій воно становить загрозу для економіки 
США як центру світової торгівлі в епоху глобалізації. Дефіцит зо-
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внішньої торгівлі США, наростаючий в останні десятиліття, з огля-
ду на статус долара як світової резервної валюти, може стати чин-
ником нової великомасштабної кризи в разі економічної кризи 
 всередині країни. Протягом своєї історії країни заходу були нетто-
експортерами товарів і послуг, в даний момент ситуація драматично 
змінилася. Найбільш гостро дана проблема стоїть для США, які, 
починаючи з 1970-их років, існували в умовах перманентно нарос-
таючого дефіциту платіжного балансу, зростання якого за останні 
двадцять років складає більш ніж 18 разів. Прямим наслідком не-
гативного сальдо є збільшення держборгу США, стимульоване ва-
лютною оплатою імпортованих товарів. Борг США, в свою чергу, є 
однією з причин світової економічної кризи 2007-2008 рр. 

На сьогоднішній день можна констатувати глибоке взаємопроник-
нення економік країн – найбільших власників дисбалансів (США і 
Китаю), оскільки для азійської країни США є найважливішим екс-
портним ринком, Китай, в свою чергу, є найбільшим закордонним 
власником американських облігацій, тому в середньостроковій пер-
спективі експерти МВФ прогнозують збереження проблеми глобаль-
них дисбалансів.

Сучасна економічна політика США сприяє тому, що змінюються 
стимули до транскордонного інвестування і структура глобальних 
ланцюжків створення вартості, а також ускладнюється рух техноло-
гій і трудових ресурсів між країнами. Все більш значущою дилемою 
стає питання: чи потрібно країнам застосовувати державне субсиду-
вання і мита для захисту своїх економік? Є і чітке розуміння того, 
що торговельні конфлікти (а особливо між найбільшими учасниками 
міжнародної торгівлі) будуть вести до подальшої економічної поля-
ризації між окремими країнами [9].

Серед основних проблем сучасної економіки Китаю відзначають: 
критичний рівень кредиторської заборгованості, стурбованість інвес-
торів з приводу зростання процентних ставок (вони ведуть до зни-
ження споживання, інвестицій і ринкової капіталізації компаній), 
залежність від імпорту США (мова йде про імпорт продукції про-
міжного споживання, виробленої в Китаї); наявність надлишку по-
тужностей в деяких галузях тощо. Китай нині – найбільший у світі 
одержувач прямих іноземних інвестицій, проте вже понад 10 років 
в країні спостерігається дефіцит доходів від інвестицій.

Основною загрозою негативної політики уряду Д. Трампа в сфері 
торговельних преференцій є неясність реакції країн, що розвиваються. 
Для США підвищення тарифів служить інструментом виправдання 
власного величезного дефіциту зовнішньої торгівлі. Однак введення 
тарифів, якщо і здатне змінити географічну структуру зовнішньої тор-
гівлі, майже не відбивається на поточному рахунку операцій платіж-
ного балансу. Динаміка останнього більшою мірою обумовлена   співвід-
ношеннями заощаджень та інвестицій у США, і якщо заощаджень буде 
більше, то й рахунок поточних операцій буде хронічно негативним. 

Введення тарифів з боку США можна сприймати і як політичне 
рішення, обумовлене побоюваннями США з приводу багатосторонньо-
го формату регулювання міжнародної торгівлі, де передбачається рів-
ність учасників, а значить роль США послаблюється. У поточному 
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порядку міжнародного економічного співробітництва виникло нове 
питання: як країни повинні ставитися до взаємного встановлення мит? 
Так, якщо США вводять мита на китайський імпорт, то європейський 
виробник отримує дві конкурентні переваги:   до китайського виробни-
ка на американському ринку і перед американським виробником на 
китайському ринку. В результаті великий обсяг американо-китайської 
торгівлі може перейти в країни Азії та Європейського союзу, близьких 
до китайського ринку. У підсумку Європейському союзу дістанеться 
більше вигод, оскільки він – найбільший торговий партнер як Китаю, 
так і США, а також у зв’язку з тим, що європейські виробники – най-
ближчі конкуренти американських компаній [9]. 

В цілому, торговельний конфлікт США і Китаю є небезпечним сиг-
налом, що вказує на те, що світова економіка все більше фрагменту-
ється, проте утримати капіталовкладення в межах національних кор-
донів вже практично неможливо. Цифрові бізнес-моделі і екосистеми, 
які стають все більш актуальними, здатні працювати тільки на основі 
низьких бар’єрів входу на ринок, тобто тільки в умовах відкритості.

У всіх контекстах не варто розраховувати на повне згасання аме-
рикано-китайського торговельного конфлікту, що обумовлено зрос-
таючою стратегічною конкуренцією двох держав. Глобальний кон-
сенсус в міжнародній торгівлі довгий час був заснований на тому, 
що вона є вигідною для всіх країн. Однак неоліберальні ідеї не 
враховували, що нерівність між країнами може зростати дуже швид-
ко, і ряд країн буде незадоволений вільною торгівлею, глобалізацією 
і відкритістю. Відсутність надійних механізмів регулювання при-
звело до нових економічних проблем в Китаї (зокрема, до нерівно-
мірного розподілу доходів).

Можливі наслідки торговельної війни між США  
та Китаєм для світової економіки та України

28 травня 2019 р. експерти авторитетного інформаційного агент-
ства Bloomberg заявили, що сукупні втрати світової економіки від 
взаємного торгового конфлікту США можуть скласти в 2021 р. 
близько 600 млрд дол. США. При цьому, за найгіршим сценарієм 
розвитку подій, вся торгівля між країнами буде обкладена митом і, 
як наслідок, втрати ВВП США складуть 0,5%, Китаю – 0,8%, світо-
вої економіки в цілому – 0,5% [10].

Якщо торгової війни вдасться уникнути, економіки двох країн 
все одно чекає уповільнення через два роки, вважають експерти. 
Зростання ВВП США сповільниться на 0,2%, Китаю – на 0,5%. Спо-
вільниться також зростання світового виробництва.

За оцінками ФРС США у світовому масштабі вплив торгової ві-
йни між США і Китаєм становить близько 1% до ВВП [11]. Як від-
значають у ФРС, невизначеність торговельної політики піднялася до 
рівня, небаченого з 1970-х років. Експерти вважають, що така не-
визначеність впливає на економічну активність, оскільки підпри-
ємства скорочують інвестиції і виробництво. За оцінками Reuters, 
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ВВП США оцінюється приблизно в 20 трлн дол., а світовий ВВП – 
близько 85 трлн дол. При цьому вплив в 1% призведе до зниження 
рівня невизначеності в торгівлі приблизно на 200 млрд дол. до ВВП 
США і 850 млрд дол. до світового ВВП.

Побічним наслідком торговельної війни стане світ з поверненням 
до посиленого втручання держави. Прогнозується, що в майбутньому 
світ розділиться на три окремих табори: обидві Америки на чолі з 
США, Азія під керівництвом Китаю і європейський «порядок Старо-
го Світу». Збільшиться економічна і політична взаємозалежність, а 
транскордонні інвестиції будуть обмежені. Політика Д. Трампа спря-
мована на повернення в США виробничих потужностей з Китаю і 
країн Південно-Східної Азії.

Висновки. Світ рухається до ще одного тривалого періоду полі-
тичної та економічної дивергенції, схожої на першу Холодну війну, 
але більш агресивну і небезпечну. В цьому зв’язку Україна має 
здійснити «попереджувальні» кроки щодо запобігання втрат на рин-
ках Китаю та інших азійських країн, які будуть вимушені обмежу-
вати імпорт товарної продукції з метою збереження позитивного 
сальдо торговельного балансу. Першочерговим кроком може стати 
розширення внутрішнього попиту та посилення «економічної дипло-
матії» на зовнішніх ринках. Крім того, владним структурам Украї-
ни необхідно здійснити заходи щодо забезпечення «привабливості» 
інвестиційного клімату та залучення надлишкових фінансових ре-
сурсів азійських країн в економіку України. Достатньо привабливою 
сферою інвестування може стати цифровізація певних галузей еко-
номіки, перш за все промисловості, під державні гарантії.
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SWOT АНАЛІЗ У ТОРГОВЕЛЬНІЙ ВІЙНІ  
МІЖ США ТА КИТАЄМ

Мета статті полягає у проведенні аналізу слабких і сильних сторін, можли-
востей та загроз США та Китаю та у визначенні факторів, що сприятимуть 
виграшу чи програшу певної сторони конфлікту у майбутньому. Методологія 
дослідження полягає у використанні сукупності методів: діалектичного, статис-
тичного, історичного, порівняльного. Наукова новизна роботи полягає у визна-
ченні на основі SWOTаналізу переможних факторів у боротьбі за світові ринки.
Висновки. Як США, так і Китай мають сильні сторони у міжнародній торгівлі, 
які дають їм можливості розвиватися, не завдаючи шкоди один одному. У той 
же час існують і слабкі ланки, які противники намагаються використати під 
час торговельних змагань, наприклад, залежність від тих чи інших товарів або 
внутрішні торговельні бар’єри. Послаблення економічних потужностей вважа-
ється загрозою, і кожна країна намагається захистити себе митними чи тариф-
ними обмеженнями. Тривале протистояння між країнами може спричинити 
чергову рецесію чи кризу, а тому країнам необхідно шукати компроміси. 

Ключові слова: торговельна війна, SWOTаналіз, торговельний потенціал, 
митні тарифи.
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SWOT анализ в торговой войне между США и Китаем

Цель статьи заключается в проведении анализа слабых и сильных сторон, 
возможностей и угроз США и Китая и в определении факторов, способствующих 
выигрышу или проигрышу определенной стороны конфликта в будущем. Мето-
дология исследования заключается в использовании совокупности методов: 
диалектического, статистического, исторического, сравнительного. Научная 
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новизна работы заключается в определении на основе SWOT анализа победных 
факторов в борьбе за мировые рынки. Выводы. Как США, так и Китай – сильные 
стороны в международной торговле, которые дают им возможности развиваться, 
не нанося вреда друг другу. В то же время существуют и слабые звенья, которые 
противники пытаются использовать во время торговых соревнований, например, 
зависимость от тех или иных товаров или внутренние торговые барьеры. Осла-
бление экономических мощностей считается угрозой, и каждая страна пытается 
защитить себя таможенными или тарифными ограничениями. Длительное про-
тивостояние между странами может вызвать очередную рецессию или кризис, 
а поэтому странам необходимо искать компромиссы.

Ключевые слова: торговая война, SWOT анализ, торговый потенциал, 
таможенные тарифы.

Pidvysotskyi Yan, 
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SWOT Analysis in US-China Trade War 

The purpose of the article is to analyze the strengths, weaknesses, opportuni-
ties and threats of the US and China, and to identify the factors that will help 
win or lose a particular party to the conflict in the future. The methodologyof the 
study is to use a set of methods: dialectical, statistical, historical, comparative. 
The scientific novelty of the work is to determine, on the basis of SWOT, the 
winning factors in the fight for the world markets. Conclusions. Both the US and 
China have strengths in international trade that allow them to develop without 
harming each other. At the same time, there are weak links that opponents try to 
use in trade events, such as dependence on certain products or internal trade bar-
riers. Weakening economic capacity is considered a threat, and each country tries 
to protect itself through customs or tariff restrictions. Prolonged confrontation 
between countries can lead to another recession or crisis, therefore countries must 
seek compromise.

Keywords:trade war, SWOT analysis, trade potential, customs tariffs.

Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день глобальні 
виклики у міжнародних економічних відносинах набувають рис кон-
фліктності у боротьбі за ресурси між країнами-лідерами. До цієї 
боротьби долучаються й країни, що розвиваються, та країни третьо-
го світу, стаючи на бік тієї чи іншої торговельної філософії, а отже – 
підтримуючи чи засуджуючи дії тієї чи іншої економічно могутньої 
країни. Розгортання торговельної війни між такими лідерами світо-
вої економіки як США та Китай викликає, з одного боку, цікавість 
перебігу заходів протекціонізму, з іншого – занепокоєння решти 
країн світу, які залежать від динаміки економічного розвитку вою-
ючих країн.

Аналіз досліджень і публікацій з теми свідчить, що США та Ки-
тай досягли такого ступеня економічного розвитку, що будь-який 
необережний крок політичного, економічного, а тим паче військово-
го характеру може викликати серйозні наслідки. Таку позицію ви-
словлює російський аналітик, професор Н. Волчкова [2]. Низка 
американських аналітичних агентств та видань намагається оцінити 
та спрогнозувати тривалість, характер перебігу та масштаби наслід-
ків війни двох держав-лідерів [6], [10], [11]. У той же час Бюро з 
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перепису населення США подає статистику, яка підкреслює сильні 
сторони своєї країни у боротьбі з Китаєм [4], [5].

Мета статті полягає у проведенні аналізу слабких і сильних сто-
рін, можливостей та загроз США та Китаю та у визначенні факторів, 
що сприятимуть виграшу чи програшу певної сторони конфлікту у 
майбутньому.

Виклад основного матеріалу. Від часів Другої світової війни Спо-
лучені Штати займали провідні позиції у промисловості та світовій 
торгівлі. Вони домінували за всіма макроекономічними показниками 
у світовій економіці, натомість Китай використовував своє багато-
мільярдне населення для економічного зростання. Ці країни з часом 
стали лідерами на світовій глобальній арені. Протягом багатьох ро-
ків США та Китай торгували вільно, обидві економіки зростали як 
за розмірами, так і за впливом.

Торговельна війна, ініційована президентом США Д. Трампом, 
пов’язана, перш за все, зі страхом перед прогнозованою у найближ-
чі роки новою фінансово-економічною кризою, причиною якої мо-
жуть стати нові дисбаланси, викликані перекосами у розподілі 
торговельних та фінансових ресурсів у світі. На нашу думку, існує 
декілька ключових причин початку економічного протистояння між 
цими країнами-лідерами.

Перша причина – дисбаланс експорту та імпорту товарів та по-
слуг між країнами. США та Китай складають майже 40% світового 
валового внутрішнього продукту. Експорт із США в Китай зріс із 
$3,9 млрд в 1985 р. до $120 млрд у 2018 році, а експорт з Китаю 
в США – з $4,8 млрд до $540 млрд за аналогічний період. Таким 
чином, дефіцит торгівлі у США сягає колосальних $ 420 млрд, а 
майже на 40% ВВП штатів Мічиган та Луїзіана утворюється завдя-
ки міжнародній торгівлі. Окрім цього, Китай має найбільші резерви 
на форекс, а також виступає найбільшим утримувачем американських 
боргових зобов’язань ($1,17 трлн – січень 2018 р.) [1]. 

Аналізуючи структуру експорту та імпорту, можна дійти висно-
вку, що торговельна війна спричинює дефіцит у виробництві трудо-
місткої продукції, що рикошетом відбивається на економіках інших 
країн, у тому числі високорозвинених. Головна мета США – знизи-
ти дефіцит на $100 млрд у найближчі роки, випередивши виток 
імовірної економічної кризи.

Другою вагомою причиною економічного наступу США на Китай 
стала реальна масштабна загроза крадіжки інтелектуальної власнос-
ті США китайськими компаніями. За даними Комісії з розкрадання 
інтелектуальної власності США, щорічний збиток у результаті про-
мислового шпіонажу, законодавчих прогалин коливається в межах 
$225-$600 млрд [2].

Третя причина – всеохоплююча урядова підтримка Китаю власних 
товаровиробників з метою підвищення технологічної модернізації. 
Іншими словами, мова йде про ініціативу імпортозаміщення, що 
чинить вагомий вплив у конкурентній боротьбі на світовій арені та 
створює нерівні умови доступу до ринків продукції інших країн у 
різних галузях промислового виробництва. Особливе місце у цій під-
тримці належить оборонному комплексу, що становить загрозу гон-
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ки озброєнь. Станом на 2017 рік оборонні витрати держави досягли 
$150 млрд, що майже в 4 рази вище у порівнянні з 2007 роком. 

Торговельне протистояння між країнами позначилось введенням 
США у січні 2018 року 30% тарифу на ввезення китайських соняч-
них батарей строком на 4 роки з подальшим поступовим щорічним 
зменшенням до 15%. Цей крок пов’язують з тим фактом, що Китай 
посідає перше місце у світі за виробництвом устаткування, що гене-
рує альтернативні джерела електроенергії. Окрім цього, було введе-
но ряд заборон на ввезення побутової техніки на 3 роки. Торговель-
на війна триває й дотепер, при цьому протікає у площині взаємного 
підвищення митних тарифів і квотних обмежень. 

Про масштабність наслідків, можливо, ще говорити зарано, про-
те станом на перше півріччя 2019 року помітно, що у суперництві 
програє економіка Китаю. У той час, як імпорт товарів у США під-
нявся до історичного максимуму в 1,27 трильйона доларів у першій 
половині 2019 року, триваючий торговий конфлікт з Китаєм змінив 
склад імпорту до Сполучених Штатів. При цьому, за даними Бюро 
перепису США, імпорт з Китаю за перші шість місяців 2019 року 
впав на 30 мільярдів доларів [4].

Після ряду обмежень з боку Китаю у США спостерігався за остан-
ні 6 місяців високий попит на заборонену для ввезення продукцію 
у ряді інших країн. Так, партнер США по імпорту – В’єтнам – ви-
явив найбільший попит з боку Сполучених Штатів, як в абсолютних, 
так і у відносних показниках. Зі зростанням на $7,6 млрд або на 
33 % у першій половині 2019 року економіка Південно-Східної Азії 
випередила Ірландію, Францію, Індію та Італію і стала восьмим най-
більшим партнером по імпорту США.

Протистояння двох супердержав може зайти настільки далеко, що 
світ може знову бути поділений на сфери впливу цими країнами, а 
решта країн світу, що розвиваються, стане залежними сателітами від 
рішень воюючих країн. Для прогнозування подальших сценаріїв роз-
витку необхідно виділити сильні та слабкі сторони США та Китаю, а 
також визначити можливості розвитку та загрози у найближчий час.

Сильні сторони США. За даними Бюро з перепису населення США, 
за 2018 рік США експортувало товарів та послуг на суму в $2,5 трлн. 
14% від ВВП складає міжнародна торгівля, а тому її розвиток є 
критично важливим для економічної життєдіяльності країни [5]. 

Таблиця 1
SWOTаналіз США та Китаю у торговельній війні

SWOT 
аналіз

Сильні сторони Слабкі сторони

1 2 3

США

Провідні позиції на 
світових ринках 

високотехнологічної, 
оборонної та космічної 

продукції. Великі поклади 
та запаси корисних 
копалин. Потужне 

торговельне лоббі у світі. 

Високий попит на енергоресурси 
для виробництва. Високий рівень 
державного боргу, залежність від 
Китаю. Значні витрати бюджету 

на оборонну промисловість.
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1 2 3

Китай

Потужний високо-
розвинений промисловий 

потенціал. Великий ринок 
робочої сили з високою 
продуктивністю праці. 
Лідерство у створенні 
доданої вартості для 

великих світових 
корпорацій. 

Нерівномірний економічний 
розвиток регіонів країни. 
Орієнтована на експорт, 

імпортозалежна від інших країн 
економіка. Найбільша у світі 
чисельність народонаселення. 

Можливості Загрози

США

 Нарощення експортних 
потужностей у виробництві 
капіталомістких товарів з 
високою доданою вартістю. 

Освоєння нових ринків 
збуту у конкурентній 
боротьбі з Китаєм та 

Японією за прихильність 
споживача. 

Загроза технічного дефолту в разі 
законодавчого обмеження рівня 
державного боргу. Зростання 
витрат на ведення військових 
кампаній у світі, підтримку 

союзників, подолання природних 
катастроф (урагани, повені). 

Відчутні збитки від заявленої 
торгівельної війни з Китаєм.

Китай

Науково-технологічна 
модернізація країни. 

Всеохоплююча підтримка 
уряду національних 

виробників та експортерів. 
Захоплення нових ринків 

збуту, зокрема Центральної 
та Південної Азії, 

зміцнення співпраці з 
країнами ЄС. 

Динамічно зростаючий рівень 
безробіття. Залежність у 

виробництві високотехнологічної 
продукції від наукових розробок 

та комплектуючих деталей. 
Політико-економічне 

(а, можливо, й військове) 
протистояння з Тайванем.

Насправді Америка має потенціал експортувати набагато більше. 
Лише 1% американських підприємств експортують товари чи по-
слуги. Як результат, США є третім найбільшим експортером у світі 
та відстає лише від Китаю та Європейського Союзу [6]. 

У США є великі поклади корисних копалин, що дозволяє країні 
активно розвивати й хімічну промисловість ($62 млрд на рік), ви-
робляти мазут ($42 млрд на рік), нафтопродукти ($111 млрд) та 
пластик ($38 млрд). Споживчі товари у США становлять 12% екс-
порту ($206 млрд) [7].

Слабкі сторони економіки США. Хоча багато американських еко-
номічних показників, включаючи ВВП, вказують на економічне 
зростання, інші відображають різні ступені слабкого зростання чи 
економічного падіння головних макроекономічних показників. За 
даними червневого випуску журналу«WallStreetJournal» за 2019 рік, 
опитування щодо економічного прогнозу показує консолідовану дум-
ку різних економістів: очікується зростання ВВП на 2,2%у 2019 році 
та на 1,6% – у 2020 році. Однак є й інші широкі економічні по-
казники, які, здається, мають на увазі слабший темп зростання.

Для прикладу можна представити державний борг, що невпинно 
зростає та вже кілька років тому перевершив показник свого спів-

Закінчення таблиці 1
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відношення до ВВП часів Другої світової війни [8]. До слабких сто-
рін економіки США можна віднести й високі витрати з бюджету на 
оборону. За результатами підрахунків: у 2018 році більше третини 
оборонних витрат світу належить США ($648,8 млрд); менший по-
казник – у Китаю ($250 млрд).

Можливості розвитку економіки США доволі широкі, однак у 
економічній стратегії має превалювати нарощення потужностей ви-
робництва капіталомістких товарів на експорт. Попри те, що одним 
із найбільших ринків збуту залишається поки Китай, з розвитком 
торговельної війни США будуть змушені шукати нові ринки збуту.

Як і у всіх країн світу, у США існують потенційні загрози еконо-
міці, які здатні підірвати стабільність та зашкодити сталому еконо-
мічному розвитку. Найбільше занепокоєння у торговельній війні з 
Китаєм викликає постійно зростаючий державний борг. Саме Китай 
виступає станом на травень 2019 року найбільшим тримачем боргу 
США ($1,11 трлн), з невеликим відривом від нього – Японія 
($1,1 трлн), Великобританія ($332 млрд) [9]. Вимога виплат цих кра-
їн у часи фінансової нестабільності може призвести до суттєвих дис-
балансів як у фінансовій системі, так і в міжнародній торгівлі країни. 

Сильними сторонами китайської економіки можна вважати по-
тужний промисловий потенціал та великий ринок робочої сили. 

На сучасному етапі виділяють 8 промислових «китів» Китаю, які 
забезпечують позитивну динаміку росту макроекономічних показни-
ків. Це – електронна комерція; виробництво чистої електроенергії; 
охорона здоров’я; харчова промисловість; електротранспорт; очищен-
ня води; логістика та торгівля предметами розкоші. Станом на 2017 
рік промисловість у Китаї забезпечувала 40,5% ВВП, і наразі краї-
на рухається у бік технологічного оновлення індустріального вироб-
ництва.

Ринок робочої сили можна також віднести до переваг китайської 
економіки. За 10 років з 2007 по 2016 роки він зріс на 20%, при 
цьому поштовхом став розвиток південно-східних регіонів, де кращі 
умови роботи та оплати праці [10].

Найбільш помітними слабкими сторонами Китаю є енергозалеж-
ність та залежність від імпорту основних торговельних партнерів. 
Наразі міністерство торгівлі вживає активних заходів щодо змен-
шення імпортної залежності країни, яка залишається доволі високою. 
Скорочення виробничих баз як один із кроків зменшення показника 
дефіциту торгівлі призводить до скорочення різниці між експортом 
та імпортом з $63 млрд у 2017-18 роках до $53,56 млрд у 2018-19 
pp. [11]. Натомість розроблена угода підтримки урядом китайських 
експортерів у галузях сільського господарства, молочної продукції 
та фармацевтичних препаратів. 

У Китаї є великі можливості науково-технологічної модернізації. 
Країні конче потрібні інтелектуальні ресурси для виготовлення влас-
ної наукомісткої продукції. Така стратегія може скоротити залеж-
ність від імпорту зі США та країн ЄС. Для цього необхідна всеохо-
плююча підтримка уряду національних виробників та експортерів, 
створення умов для залучення іноземних фахівців. З посиленням 
економічного протистояння зі США Китаю необхідно буде шукати 
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нові ринки збуту, зокрема Центральної та Південної Азії, та поси-
лювати співпрацю з країнами ЄС. Доволі перспективним напрямком 
може стати об’єднання АСЕАН, якщо Китаю вдасться там поступово 
загладити нерівність економічного розвитку його членів, а також 
потіснити політико-економічний вплив США.

Варто звернути увагу й на головні загрози Китаю у торговельній 
війні зі США. Ахіллесовою п’ятою тут  виступає динамічно зроста-
ючий рівень безробіття. Офіційних китайських даних щодо втрат 
робочих місць внаслідок торговельної війни США та Китаю немає, 
але економічні опитування, проведені двома китайськими банками, 
свідчать про те, що торгівля в промисловому секторі зазнала ефекту 
втрат до 1,9 мільйона робочих місць.

Залежність у виробництві високотехнологічної продукції від на-
укових розробок та комплектуючих деталей є також тривалим ви-
кликом, який китайський уряд намагається вирішити за допомогою 
створення державних програм із посилення науково-дослідницького 
потенціалу. Окремою загрозою може стати ескалація політико-еко-
номічного (а, можливо, й військового) протистояння з Тайванем. 

Отже, за результатами аналізу сильних та слабких сторін, а також 
можливостей та загроз США та Китаю можна виділити такі основні 
фактори економічних успіхів (виграних протистоянь) не лише у 
торгівлі, а й у економіках в цілому.

Розмір капіталізації технологічних компаній. Наразі тут пере-
магають США з відривом від компаній Microsoft, Amazon.com, 
Appleта Facebook проти китайського Alibaba та Tencent ($3,2 трлн 
проти $800 млрд).

Кількість користувачів безпровідного Інтернету. Тут першість – за 
Китаєм – 1,6 млрд чол. проти 400 млн чол. у США.

ВВП на душу населення. Незважаючи на те, що США значно по-
ступається Китаю за кількістю споживачів, ВВП на душу одного 
американця в 7 разів вище, ніж у Китаї. Це дає американським 
технологічним компаніям велику перевагу з точки зору отримання 
доходу на внутрішньому ринку.

Обсяг інвестицій у венчурний капітал. У 2018 році Китай наздо-
гнав США у цьому показникові – близько $120 млрд. Модель при-
ватного капіталу використовується для створення перспективних 
корпорацій.

Виробництво напівпровідників. Американські компанії сьогодні 
мають перевагу, контролюючи більшу частину інтелектуальної влас-
ності і знижуючи продуктивність своїх китайських конкурентів 
($70 млрд проти $9 млрд за 2018 рік).

Залучення інтелектуального потенціалу. В цілому мова тут йде 
про залучення талановитих працівників у сфері високих інформацій-
них технологій. Пальму першості тут тримають США – 13,9%, Ки-
тай – 8,9%, Індія – 8,5%, Німеччина – 4,6%, Великобританія – 3,9%. 

Створення доданої вартості. Працівники у США мають більшу 
продуктивність за годину і продовжують працювати з такими чут-
ливими технологіями, як аерокосмічна продукція. Але навіть з ура-
хуванням доданої вартості в процесі виробництва Китай набагато 
випередив США – $3,6Т проти $2,2Т.
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Отже, наразі у торговельній війні виграють США, оскільки Китай 
має більшу економічну залежність від провідних країн світу. Не-
збалансована модель управління ресурсами підриває торговельну 
активність Китаю, створюючи проблеми на ринку праці. В той же 
час США, за підсумками торговельної війни з Китаєм, може втра-
тити близько 1 млн робочих місць, незважаючи на найнижчий рівень 
безробіття за останній рік, – усього 3,7%. 

В разі продовження торговельних обмежень країнами на продук-
цію стратегічного значення, можна очікувати на сповільнення дина-
міки росту країн, а також посилення конкуренції за інші ринки 
збуту. Основні ефекти будуть пов’язані з перерозподілом доходів 
всередині економік, де захищені протекціоністськими заходами га-
лузі виграють за рахунок інших секторів. Крім того, очікується 
перерозподіл капіталу інвесторів у більш надійні джерела, де втру-
чання держав у бізнес буде нижчим. Таким чином, вплив на інші 
країни світу буде доволі відчутним внаслідок затяжного торговельно-
економічного протистояння США та Китаю.
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ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ  
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Предмет дослідження – сукупність підходів щодо статистичного аналізу ді-
яльності суб’єктів малого підприємництва в Україні, у тому числі мікропідпри-
ємств. Метою написання статті є дослідження особливостей функціонування 
суб’єктів малого підприємництва в Україні. Методологія проведення роботи – 
системно-структурного та порівняльного аналізів (для дослідження зміни кіль-
кості малих підприємств за основними складовими); монографічного (при ви-
вченні методів статистичного аналізу діяльності малих підприємств); економіч-
ного аналізу (при здійсненні оцінки впливу діяльності суб’єктів малого 
підприємництва на соціально-економічні явища та процеси в Україні). Резуль-
тати роботи – визначено особливості функціонування суб’єктів малого підпри-
ємництва в Україні у сучасних умовах. Ідентифіковано вплив діяльності осно-
вних соціально-економічних та політичних показників на діяльність малих 
підприємств впродовж останніх періодів часу. Встановлено наявність гнучкості 
у розробці стратегій суб’єктами малого підприємництва в умовах значної кон-
куренції, що дає можливість швидко реагувати на зміну ситуації на конкретних 
ринках. Висновки – використання комплексного статистичного аналізу особли-
востей функціонування суб’єктів малого підприємництва в Україні дозволить 
розробити органам державного управління комплекс заходів щодо оптимізації 
діяльності зазначених підприємств, що в кінцевому випадку позитивно вплине 
на посилення рівня їх конкурентоспроможності та сприятиме зростанню націо-
нальної економічної системи.
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конкурентоспроможність, стратегія.
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Оценка деятельности субъектов малого предпринимательства  
в Украине

Предмет исследования – совокупность подходов касательно статистического 
анализа деятельности субъектов малого предпринимательства в Украине, в том 
числе микропредприятий. Целью написания статьи является исследование осо-
бенностей функционирования субъектов малого предпринимательства в Украине.
Методология проведения работы – системно-структурного и сравнительного 
анализов (для исследования изменения количества малых предприятий по 
основным составляющим); монографического (при изучении методов статисти-
ческого анализа деятельности малых предприятий); экономического анализа 
(при оценке влияния деятельности субъектов малого предпринимательства на 
социально-экономические явления и процессы в Украине). Результаты работы – 
определены особенности функционирования субъектов малого предприниматель-
ства в Украине в современных условиях. Идентифицировано влияние деятель-
ности основных социально-экономических и политических показателей на дея-
тельность малых предприятий в течение последних периодов времени. 
Установлено наличие гибкости в разработке стратегий субъектами малого пред-
принимательства в условиях значительной конкуренции, что дает возможность 
быстро реагировать на изменение ситуации на конкретных рынках. Выводы – 
использование комплексного статистического анализа особенностей функциони-
рования субъектов малого предпринимательства в Украине позволит разработать 
органам государственного управления комплекс мероприятий по оптимизации 
деятельности указанных предприятий, что в итоге положительно повлияет на 
усилении уровня их конкурентоспособности и будет способствовать росту на-
циональной экономической системы.

Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, анализ, эффек-
тив ность, конкурентоспособность, стратегия.
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Assessment of small businesses activities in Ukraine

The subject of the research is a set of approaches to the statistical analysis of 
the activities of small business entities in Ukraine, including micro-enterprises.

The purpose of writing this article is to study of the features of functioning 
of small business entities in Ukraine. Methodology. The research methodology is 
to use a system-structural and comparative analysis (to study the change in the 
number of small enterprises by major components); monographic (when studying 
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methods of statistical analysis of small businesses); economic analysis (when as-
sessing the impact of small business entities on socio-economic phenomena and 
processes in Ukraine). The scientific novelty consists to determine the features of 
the functioning of small businesses in Ukraine in modern conditions. The influence 
of the activities of the main socio-economic and political indicators on the activi-
ties of small enterprises in recent periods of time has been identified. It has been 
established that there is flexibility in the development of strategies by small busi-
nesses in conditions of significant competition, which makes it possible to quickly 
respond to changing situations in specific markets. Conclusions. The use of a 
comprehensive statistical analysis of small businesses functioning in Ukraine will 
allow government agencies to develop a set of measures to optimize the activities 
of these enterprises, which ultimately will positively affect the strengthening of 
their competitiveness and will contribute to the growth of the national economic 
system.

Keywords: small businesses, analysis, efficiency, competitiveness, strategy.

Постановка проблеми. В сучасних умовах національна економі-
ка трансформується під впливом факторів зовнішнього та внутріш-
нього середовища. Активізація глобалізаційних процесів у поєд-
нанні з реформуванням економічної системи України в умовах 
тимчасової окупації окремих регіонів призводять до ряду позитив-
них та негативних змін. У цілому необхідно констатувати недо-
статній рівень життя населення в країні, міграцію робочої сили, 
низький рівень конкурентоспроможності певних категорій товарів 
та послуг на міжнародних ринках. Одним з важливих напрямів 
вирішення окреслених вище проблем є розвиток малого бізнесу. 
Розробка та реалізація ефективних стратегій щодо оптимізації ді-
яльності малих підприємств сприятиме не тільки розвитку націо-
нальної економічної системи, але й дозволить впроваджувати со-
ціальну політику щодо вирівнювання розвитку регіонів України, 
послаблення монополії завдяки забезпеченню конкуренції, сприян-
ня ефективній зайнятості населення та забезпеченню достатнього 
професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили, підвищення рівня 
життя громадян та ін. Суб’єкти малого підприємництва можливо 
розглядати як ефективний інструмент сталого економічного роз-
витку країни за умови грамотної державної політики стимулюван-
ня [1]. 

Забезпечення державними інституціями сприятливих умов сто-
совно розвитку малих підприємтсв дозволить у кризові періоди ні-
велювати вплив негативних чинників, а в періоди зростання дасть 
змогу прискорити темпи економічного зростання. Для розробки та 
реалізації комплексної стратегії розвитку суб’єктів малого підпри-
ємництва необхідно на постійній основі проводити всебічний аналіз 
функціонування зазначених підприємств за різноманітними показ-
никами. Статистичне забезпечення дає можливість оцінювати не 
лише поточну ситуацію, але й ідентифікувати наявні тренди та від-
повідним чином реагувати на можливий розвиток певних явищ, що 
певним чином пов’язані з розвитком малих підприємств. Оцінюван-
ня діяльності суб’єктів малого підприємництва на постійній основі 
пояснюється трансформацією соціально-економічних та політичних 
взаємовідносин як у середині країни, так і на глобальному рівні. 
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Важливим фактором у даному випадку виступає активне запрова-
дження інноваційних технологій, які не тільки впливають на діяль-
ність малих підприємств, але й активно ними використовуються в 
процесі конкурентної боротьби [2].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню питань 
комплексного аналізу функціонування суб’єктів малого підприємни-
цтва в Україні присвячено праці таких вітчизняних вчених як 
З. Варналій, С. Ващаєв, М. Денисенко, М. Долішній, М. Єрмошенко, 
М. Козоріз, О. Мазур, І. Манцуров, С. Мочерний, С. Реверчук, 
Н. Чухрай та ін. Українські вчені розглядають різноманітні аспекти 
функціонування та розвитку малих підприємств, у тому числі – при-
ділючи певну увагу суб’єктам мікропідприємництва, які характери-
зуються певними особливостями.

Поряд з цим, важливого значення набуває вирішення питань щодо 
відслідковування сучасних трендів у сфері розвитку малих підпри-
ємств, що пов’язано з інтенсивними змінами на національному та 
міжнародному рівнях. У процесі комплексного аналізу доцільно ви-
користовувати дані державних органів статистики та різноманітних 
авторитетних організацій, які спеціалізуються на вивченні бізнес-
середовища в Україні.

Мета дослідження. Метою дослідження є комплексний статистич-
ний аналіз діяльності суб’єктів малого підприємництва в Україні. 
Поряд з цим, важливо приділити увагу визначенню основного век-
тору розвитку малого підприємництва в країні та його врахування 
органами державного управління при розробці комплексних програм 
на середньо- та довгострокову перспективу.

Виклад основного матеріалу. Суб’єкти малого підприємництва 
відіграють важливу роль в економічній системі України, оскільки 
виступають у якості виробників товарів та послуг, здійснюють від-
рахування згідно з чинним податковим законодавством, а також 
вирішуть ряд соціальних завдань завдяки залученню певної чисель-
ності робочї сили, виплаті заробітної плати тощо.

Попри наявність незначних у порівнянні з великими та серед-
німи компаніями можливостей, малі підприємства володіють певною 
мобільністю та мають можливість виводити на ринок певні товари 
або послуги впродовж нетривалого періоду часу завдяки відсутнос-
ті бюрократичних процедур у середині цих суб’єктів. Наявність 
значної конкуренції вимагає від малих компаній реалізовувати 
різноманітні стратегії для залучення цільової аудиторії, корегуючи 
плани у відповідності з конкретними просторово-часовими умовами 
[3, 4].

Упродовж 2010-2017 рр. спостерагіється скорочення кількості 
малих підприємств з 2043,7 тис. одиниць до 1562,4 тис. одиниць, 
проте питома вага зазначеної категорії суб’єктів у загальному об-
сязі підприємницьких установ зросла з 26,1% до 27,3% (рис. 1). 
Окреслені тенденції щодо зменшення кількості суб’єктів малого під-
приємництва відповідають загальним трендам, оскільки впродовж 
досліджуваного періоду часу також спостерігається зменшення кіль-
кості великих (з 2400,3 одиниць до 1560,9 одиниць) та середніх 
компаній (з 3392,4 одиниць до 2591,3 одиниць) [5].
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Рис. 1. Динаміка кількості та питомої ваги малих підприємств  
в Україні за 2010-2017 рр. [5]

Дослідження динаміки кількості малих підприємств свідчить про 
значну залежність зазначеної групи суб’єктів від економічної, со-
ціальної та політичної ситуації в країні. Особливо показовими у 
даному випадку є 2014 та 2015 рр., коли в Україні було окуповано 
частину території, почались військові дії на Сході країни, виникли 
кризові явища в економіці та фінансовій системі, що призвело до 
девальвації національної валюти та значного рівня інфляції. Істотний 
взаємозв’язок між ситуацією в країні та кількістю суб’єктів малого 
підприємництва пояснюється їх значною чутливістю до рівня купі-
вельної спроможності населення. 

Особливу категорію у складі суб’єктів малого підприємництва 
займають мікропідприємства, які характеризуються певними від-
мінними особливостями, що виражаються у реакції на соціально-
економічні зміни в країні. На рисунку 2 представлено динаміку 
кількості мікропідприємств та фізичних осіб-підприємців у розра-
хунку на 10 тис. осіб наявного населення за 2010-2017 рр.

Поряд з інформацією, що отримується від органів офіційної ста-
тистики України, також можливо для оцінювання стану малого 
бізнесу в країні використовувати аналітичні матеріали від міжна-
родних інституцій, які реалізують відповідні проекти. Серед зазна-
чених організацій доцільно виокремити Європейську Бізнес Асоціа-
цію, яка реалізує проект Unlimit Ukraine, покликаний сприяти 
зростанню та розвитку молодому українському бізнесу [6]. До про-
екту залучені національні представники малого та мікробізнесу, 
включаючи фізичних осіб-підприємців.
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Рис. 2. Динаміка кількості мікропідприємств  
та фізичних осіб-підприємців у розрахунку на 10 тис. осіб  

наявного населення за 2010-2017 рр. [5]

Згідно з опитуваннями, суб’єкти малого підприємництва погір-
шили оцінку перспектив власного розвитку, а також розвитку еко-
номічної системи України. Для оцінки використовується Індекс 
настроїв малого бізнесу, який у 2018 р. становив 3,2, а в 2019 р. 
зменшився до 2,7. Згідно з опитуванням, незадоволені поточним 
станом справ у бізнесі складають 38,4%, а влаштовує ситуація лише 
31,6% малих підприємств. Поряд з цим, у 2018 р. позитивно до іс-
нуючої економічної ситуації ставились 45,0% суб’єктів малого під-
приємництва і лише 26,0% вважали ситуацію поганою [7].

Отже, суб’єкти малого підприємництва відіграють важливу роль 
у національній економічній системі, що вимагає від органів держав-
ного управління розробки та реалізації комплексу заходів стосовно 
створення сприятливого бізнес-середовища та підвищення підпри-
ємницької активності населення. Оптимізація діяльності малих під-
приємств призведе до підвищення рівня їх конкурентоспроможнос-
ті, в тому числі й завдяки запровадженню інноваційних технологій 
та виведенню на національний ринок продуктів якісно нової гене-
рації.

Висновки

1. Визначено важливість суб’єктів малого підприємництва для 
функціонування національної економічної системи та забезпечення 
сталого розвитку у довгостроковій перспективі.

2. Доведено істотний внесок малих підприємств у соціальну сфе-
ру завдяки залученню значної кількості трудових ресурсів в еконо-
мічні процеси, оплату відповідної заробітної плати працівникам, а 
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також відрахування соціальних внесків у відповідності з чинним 
законодавством.

3. Досліджено динаміку кількості суб’єктів малого підприємни-
цтва, а також їх частки у загальній кількості підприємств. Встанов-
лено взаємозв’язок між показниками їх діяльності та соціально-еко-
номічною і політичною ситуацію в Україні, особливо у період 2014-
2015 рр., що характеризується нестабільністю.

4. Визначено, що мікропідприємства є специфічною категорією у 
складі суб’єктів малого підприємництва та характеризуються певни-
ми особливостями, які проявляються в ході здійснення економічної 
діяльності.

5. Проаналізовано динаміку Індексу настроїв малого бізнесу як 
альтернативного індикатора розвитку суб’єктів малого підприємни-
цтва в Україні.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Метою статті є розробка шляхів підвищення потенціалу конкурентоспро-
можності торговельних підприємств. Методологія дослідження полягає у ви-
користанні сукупності методів: системний, порівняльний, методи проблемного 
аналізу, узагальнення та синтезу. Зазначений методологічний підхід дав змогу 
дослідити завдання, переваги та пропозиції щодо напрямів підвищення потен-
ціалу конкурентоспроможності торговельних підприємств, обґрунтувати подаль-
ші шляхи підвищення потенціалу конкурентоспроможності торговельних під-
приємств і зробити відповідні наукові висновки. Наукова новизна отриманих 
результатів полягає у визначенні та виробленні практичних рекомендацій щодо 
підвищення потенціалу конкурентоспроможності торговельних підприємств. 
Отримані результати дослідження спрямовані на забезпечення якісного управ-
ління потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприємства та за-
безпечення високого рівня конкуреноспроможності протягом тривалого періоду. 
Висновки. За результатами здійсненого нами аналізу ми дійшли висновку, що 
найбільш ефективним і дієвим напрямом, який дозволяє суттєво підвищити 
рівень потенціалу конкурентоспроможності торговельного підприємства та за-
безпечити якісне управління ним протягом тривалого періоду, є розробка стра-
тегії. Розробка стратегії та запровадження стратегічного управління потенціалом 
конкурентоспроможності торговельного підприємства дозволяють вирішити ряд 
найбільш важливих та суттєвих завдань управління діяльністю торговельного 
підприємства.

Ключові слова: управління, формування, стратегія, процес, потенціал кон-
курентоспроможності, торговельне підприємство. 
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Пути повышения потенциала конкурентоспособности  
торговых предприятий

Цель статьи заключается в разработке путей повышения потенциала кон-
курентоспособности торговых предприятий. Методология исследования заклю-
чается в использовании совокупности методов: системный, сравнительный, 
методы проблемного анализа, обобщения и синтеза. Указанный методологиче-
ский подход позволил исследовать задачи, преимущества и предложения от-
носительно направлений повышения потенциала конкурентоспособности торго-
вых предприятий, обосновать дальнейшие пути повышения потенциала конку-
рентоспособности торговых предприятий и сделать соответствующие научные 
выводы. Научная новизна полученных результатов заключается в определении 
и выработке практических рекомендаций по повышению потенциала конку-
рентоспособ ности торговых предприятий. Полученные результаты исследования 
направлены на обеспечение качественного управления потенциалом конкурен-
тоспособности торгового предприятия и обеспечение ее высокого уровня конку-
рентоспособности в течение длительного периода. Выводы. По результатам 
проведенного нами анализа мы пришли к выводу, что наиболее эффективным 
и действенным направлением, которое позволяет существенно повысить уровень 
потенциала конкурентоспособности торгового предприятия и обеспечить каче-
ственное управление им в течение длительного периода, является разработка 
стратегии. Разработка стратегии и внедрение стратегического управления по-
тенциалом конкурентоспособности торгового предприятия позволяют решить 
ряд наиболее важных и существенных задач управления деятельностью пред-
приятия.

Ключевые слова: управление, формирование, стратегия, процесс, потенци-
ал конкурентоспособности, торговое предприятие.

Bsharat Numan, 
аpplicant for the Interregional Academy of Personnel Management

Ways to increase the potential of competitiveness of trading 
enterprises

The purpose of the article is to develop ways to enhance the competitiveness 
of trading enterprises. Мethodology. The research methodology is to use a set of 
methods: systematic, comparative, methods of problem analysis, generalization and 
synthesis. The aforementioned methodological approach made it possible to 
investigate the tasks, advantages and proposals concerning the directions of 
increasing the competitiveness potential of trading enterprises, to justify the 
further ways of increasing the competitiveness potential of trading enterprises and 
to draw appropriate scientific conclusions. The scientific novelty of the obtained 
results is to identify and develop practical recommendations for enhancing the 
competitiveness potential of trading enterprises. The results of the study are aimed 
at ensuring the quality management of the competitiveness potential of a trading 
company and ensuring its high level of competitiveness over a long period. 
Conclusions. Based on the results of our analysis, we have come to the conclusion 
that the most effective and efficient direction, which can significantly increase 
the level of competitiveness of a trading company and ensure its quality management 
over a long period is strategy development. Development of strategy and introduction 
of strategic management of potential of competitiveness of the trading enterprise 
allow to solve a number of the most important and essential tasks of management 
of activity of the trading enterprise. 

Key words: management, formation, strategy, process, potential for compe ti-
tiveness, trading enterprise.
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Актуальність теми дослідження. Глобалізація світової економіки, 
зростання частоти кризових явищ в економіці та їх швидке поши-
рення, розвиток інформаційних технологій та Інтернету, інші зміни 
зовнішнього середовища та умов ведення бізнесу (як на міжнародній 
арені, так і всередині країни), призвели до суттєвих змін не лише в 
економіці, а й у поглядах та вподобаннях споживачів, що вимагає 
перегляду засад управління та функціонування підприємств, які 
здійснюють свою діяльність у різних сферах економіки, в тому чис-
лі і в сфері торгівлі. 

Серед менш глобальних причин нагальної потреби підвищення 
потенціалу конкурентоспроможності виділяють такі як загострення 
конкуренції, що супроводжується втратою вже надбаних підприєм-
ством позицій на ринку; затухання ринкового попиту, внаслідок чого 
виникає загроза скорочення ринкової частки підприємства; поява 
революційно нових технологій – технічні і соціальні зміни приско-
рюються майже постійно, але люди адаптувались до них, оскільки 
їхній темп був прийнятний для осмислення і коригування напрямів 
суспільного розвитку. 

Сучасні зміни настільки швидкі і масштабні, що часто призводять 
до запізнілої і неадекватної реакції на них та ускладнюють процес 
пізнання їх суті, напряму впливу та об’єктів сприйняття. Це потре-
бує більшого часу для їхнього вирішення в умовах, коли час реалі-
зації знайдених рішень скорочується у прогресії. Тому в реальних 
умовах більшість знайдених рішень відносяться до проблем, які вже 
не існують у первинному форматі. Все це вимагає від кожного тор-
говельного підприємства, що має на меті продовжувати ефективну 
діяльність, пошуку шляхів подальшого підвищення власного потен-
ціалу конкурентоспроможності.

Аналіз досліджень і публікацій з теми свідчить, що питанню роз-
робки шляхів підвищення потенціалу конкурентоспроможності тор-
говельних підприємств та управління конкурентоспроможністю і 
потенціалом конкурентоспроможності підприємств приділено увагу 
в працях багатьох науковців. Найбільшої поширеності дані питання 
набули в працях таких відомих вітчизняних та іноземних вчених: 
Г. Азоєва, І. Ансоффа, І. Арєнкова, І. Войцеховської, А. Воронкової, 
О. Гудзинського, І. Должанського, О. Дріня, Н. Краснокутської, А. 
Мазаракі, В. Павлової, М. Портера, І. Олексюка, Я. Саліхової, С. 
Семененко, І. Рєпіної, О. Федоніна та інших. 

Мета дослідження полягає в розробці шляхів підвищення потен-
ціалу конкурентоспроможності торговельних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Ю. Літвінова в роботі «Проблеми 
забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасних 
умовах» серед завдань, вирішення яких дозволило б підвищити рі-
вень потенціалу конкурентоспроможності підприємства, окреслює 
наступні: 

– поліпшення нормативно-правової бази розвитку та вдосконален-
ня конкурентного середовища; 

– системний аналіз повинен стати основою для проведення оцін-
ки конкурентоспроможності підприємства; 
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– розвиток споживчого попиту на продукцію і послуги шляхом 
введення прогресивних стандартів якості, розширення правової бази 
споживчих суспільств, розповсюдження достовірної інформації про 
товари і послуги; 

– оцінка конкурентоспроможності повинна здійснюватися на осно-
ві нормування відповідних показників; 

– стимулювання підприємств до проведення глобальної стратегії 
щодо перспектив розвитку, підвищення ефективності, конкуренто-
спроможності і розширення експорту; 

– рівень конкурентоспроможності повинен бути оцінений у дина-
міці, що забезпечить можливість прогнозування змін у майбутньому; 

– методика оцінки має бути здійсненна для підприємства на 
практиці, за умов наявності серед основних конкурентів підприємств 
різних за масштабами діяльності, обсягом та структурою товарної 
маси; 

– при здійсненні оцінки необхідно враховувати причини кількіс-
них та якісних змін діяльності підприємства задля забезпечення 
можливості прийняття управлінських рішень [1].

О. Скорик до основних заходів, які дозволяють вирішити питан-
ня підвищення конкурентних можливостей торговельного підпри-
ємства та посилення його позиції на ринку, а також досягнення 
стійкого розвитку підприємства за рахунок створення і підтримки 
конкурентних переваг, відносить такі: 

– розробка і реалізація конкурентних стратегій розвитку; 
– досягнення управлінської злагодженості; 
– система управління трудовою мотивацією; 
– комплексний підхід до підвищення якості і конкурентоспро-

можності товарів та послуг, що виробляються та надаються; 
– систематичний підхід до диверсифікації та планування діяль-

ності; 
– системний економічний аналіз діяльності підприємства; 
– інформаційне забезпечення системи управління [2].
Н. Кащена та Н. Носач пропонують до цього переліку заходів 

підвищення потенціалу конкурентоспроможності торговельного під-
приємства додати і такі:

– вдосконалення формату торгівлі і поліпшення іміджу підпри-
ємства з урахуванням мінливих потреб покупців; 

– вдосконалення асортиментної і цінової політики на базі адап-
тивної стратегії (управління асортиментом товарів, гармонізація 
якості товарів і якості обслуговування, надання знижок і т.п.); 

– вдосконалення управління рухом товарів із застосуванням тех-
нології крос-докінг (автоматизація процесів, оптимізація запасів, 
управління каналами поставок); 

– вдосконалення збутових технологій (підвищення доступності 
товару, забезпечення якості товарів, раціонального розміщення про-
дукції та післяпродажної діяльності; стимулювання продажів); 

– збільшення масштабу діяльності на основі регіонального розви-
тку та за рахунок збільшення наявних торгових площ [3].
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Я. Жаліло, Я. Базилюк та Я. Белінська вважають найбільш важ-
ливими шляхами підвищення конкурентоспроможності українських 
підприємств на сучасному етапі:

– створення іміджу підприємства «справедливих» цін за рахунок 
відповідності ціни і якості;

– збільшення асортименту продукції, яка випускається;
– виконання основних вимог збутової логістики;
– поліпшення кадрового потенціалу та управлінської структури;
– вдосконалення проектування, використання найсучасніших 

техніки і технології, вхідний контроль якості сировини, матеріалів 
і комплектуючих, поліпшення стандартизації;

– детальне вивчення потреб ринку;
– наявність конкурентоспроможних вітчизняних постачальників 

[4, с. 57].
Як видно з вищезазначеного, науковці серед значної кількості 

різноманітних заходів вбачають серед найважливіших та найбільш 
ефективних шляхів підвищення потенціалу конкурентоспроможнос-
ті торговельних підприємств. По-перше, розробку стратегії розвитку, 
по-друге, пропонують комплекс різноманітних поодиноких заходів, 
які, на нашу думку, можуть дати найбільший тривалий ефект лише 
за умови їх системного використання і, по суті, в сукупності є 
комплексом заходів стратегічного управління. Правильність нашо-
го висновку щодо необхідності розробки стратегії торговельного 
підприємства як найбільш дієвого заходу підвищення рівня потен-
ціалу його конкурентоспроможності та безпосередньо конкуренто-
спроможності торговельного підприємства в довгостроковій перспек-
тиві підтверджується тим фактом, що сучасні підприємства, в тому 
числі і торговельні, вимушені працювати в нестійких, інколи не-
передбачуваних умовах зовнішнього середовища, що вимагає від їх 
власників та керівників планування діяльності як мінімум на се-
редньострокову перспективу, а також додаткових зусиль та ресурсів, 
без чого неможливе підтримання необхідного рівня власної конку-
рентоспроможності або покращення своєї ринкової позиції. Світовий 
досвід показує, що вироблення і реалізація стратегії діяльності 
компанії забезпечують їй значні конкурентні переваги, серед яких 
основними є: 

1. Розробка і вибір типу стратегії компанії заохочує її власників 
та керівників постійно мислити перспективно. 

2. Вибір стратегії сприяє чіткій координації зусиль, що роблять-
ся компанією. 

3. Стратегія дозволяє встановити показники діяльності і надалі 
їх контролювати. 

4. Вибрана стратегія примушує компанію чітко визначати свої 
завдання для досягнення визначених цілей та показників діяль-
ності. 

5. Стратегічне управління сприяє готовності компанії до раптових 
змін і криз. 

6. Стратегія наочно демонструє взаємозв’язок обов’язків усіх по-
садовців [5, с. 5].
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В той же час, однією з основних причин потреби розробки стра-
тегії, окрім бажання підвищити рівень потенціалу конкурентоспро-
можності, є також значна мінливість зовнішнього середовища та його 
суттєвий вплив і на потенціал конкурентоспроможності торговель-
ного підприємства, і на рівень конкурентоспроможності, і на конку-
рентів, і на споживачів тощо, мінімізувати негативний вплив якого 
на потенціал конкурентоспроможності можна переважно за наявнос-
ті довгострокового комплексного плану діяльності та управління. Як 
наслідок, врахування нестійких ознак зовнішнього середовища та 
його потенційної схильності до кризових явищ є обов’язковою умо-
вою при розробці конкурентної стратегії торговельного підприємства, 
адже зовнішнє середовище та його стан мають двосторонній вплив 
на торговельне підприємство: безпосередній та опосередкований через 
вплив на платоспроможність споживача, яка значною мірою і формує 
його пріоритети та вибір при здійсненні покупок. Все це вписується 
в концепцію «VUCA-світу» (рис. 1), яка набула поширення в 90-х 
роках минулого сторіччя для того, щоб охарактеризувати сучасні та 
майбутні виклики світу, непрогнозованість, невизначеність, склад-
ність і неоднозначність світу, умов і ситуацій. 

Volatility (мінливість, нестабільність)

Драйвери змін Наслідки Вимоги

– зміна сутності; 
– зміна динаміки;
– зміна рівнів та швидко-
сті.

– ризики;
– нестабільність;
– щільність потоку.

Візія:
– діяти;
– досліджувати змі-
ни.

Uncertainty (невизначеність)

Драйвери змін Наслідки Вимоги

– непередбачуваність;
– потенційні переваги;
– невідомі результати.

– гальмування через 
перевантаження дани-
ми.

Розуміння:
– ширше розумін-
ня;
– різні перспекти-
ви.

Complexity (складність)

Драйвери змін Наслідки Вимоги

– коригування завдань;
– багатогранні ефекти;
– різні впливи.

– непродуктивність;
– подвійність.

Ясність:
– ключовий фокус;
– гнучкість;
– креативність.

Ambiguity (неясність, двозначність)

Драйвери змін Наслідки Вимоги

– ідеальний проти фактич-
ного;
– невірне тлумачення.

– виклик сумніву і 
недовіри;
– помилки у прийнятті 
рішень;
– шкода інноваціям.

Спритність:
– прийняття рі-
шень;
– інновації.

Рис. 1. Модель сучасного бізнес-простору «VUCA-світу»  
(побудовано автором на підставі [6]).
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Варто також зазначити, що потреба в адаптації до нестійкого, 
динамічного спектру зовнішніх умов, виживання в умовах конку-
ренції та обмеженої раціональності спонукає торговельні підприєм-
ства до еволюційних перебудов. І для того, щоб зберегти і зміцнити 
свої позиції в конкурентному середовищі, торговельному підприєм-
ству необхідно не лише підтримувати високу конкурентоспромож-
ність, але й постійно її підвищувати, що неможливо зробити лише 
разовими, поодинокими діями [7]. 

Зважаючи на багатофакторність та турбулентність зовнішнього 
середовища (за Ф. Котлером «турбулентність – це непередбачувані 
та швидкі зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищах під-
приємства, які впливають на його діяльність» [8]), все це вимагає 
формування та обґрунтування такої конкурентної стратегії торго-
вельного підприємства, яка б враховувала вплив груп різноманітних 
факторів зовнішнього середовища та забезпечила найбільш ефектив-
не використання та управління потенціалом його конкурентоспро-
можності. 

В. Чегловим до ознак зовнішнього середовища, які саме спричи-
няють його турбулентність і безпосередньо впливають на діяльність 
підприємства торгівлі, слід віднести: 

1) прискорення матеріальних, фінансових, інформаційних і ло-
гістичних потоків. Швидкість зазначених потоків особливо наочно 
проявляється в сучасних умовах функціонування підприємств роз-
дрібної торгівлі, коли порушуються умови виконання договірних 
угод (контрактів), руху та оформлення документообігу, постачання 
товарів та їхньої реалізації;

2) інтенсивність руху елементів економічної системи, що прояв-
ляється в постійному перегляді умов угод, відхиленні торгово-тех-
нологічних і фінансово-економічних процесів від заданих параметрів, 
гострій нестачі (або надлишку) товарних ресурсів;

3) тиск зовнішнього інституційного середовища, особливо подат-
кових органів, у частині порядку обчислення та своєчасної сплати 
податків і зборів у державну бюджетну систему, а також жорсткість 
політичних, юридичних, екологічних, соціальних та інших обмежень;

4) концентрація управлінських впливів для виділення нестандарт-
них явищ і процесів, які раніше не надавали істотного впливу на 
діяльність підприємств роздрібної торгівлі [9].

А. Мазаракі та Л. Лігоненко в своїй роботі «Економіка торговель-
ного підприємства» доводять, що стан зовнішнього середовища тор-
говельного підприємства визначається такими характеристиками:

– взаємозв’язок чинників, який характеризує рівень сили, з якою 
зміна одного чинника впливає на інші;

– складність зовнішнього середовища господарювання, під яким 
прийнято розуміти кількість та різноманітність чинників, на які 
підприємства торгівлі мають реагувати, а також ступінь коливання 
кожного чинника;

– рухливість середовища господарювання, яка характеризує швид-
кість змін, що відбуваються в оточенні підприємств торгівлі;
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– невизначеність зовнішнього середовища господарювання, що 
дає оцінку того, наскільки вірно підприємства торгівлі можуть пе-
редбачити можливі зміни у своєму оточенні тощо [10, с. 63].

Порівняно з дослідженнями вищезазначених та цілого ряду інших 
науковців, що акцентували увагу лише на ознаках нестабільності 
зовнішнього середовища, є цілий ряд робіт, в яких не лише виді-
ляються ознаки, а й здійснюється класифікація зовнішнього серед-
овища відповідно до визначених ознак. Так, один із засновників 
теорії стратегічного управління І. Ансофф у своїй праці «Стратегіч-
не управління» розробив модель зовнішнього середовища, яка засно-
вана на трьох змінних та має п’ять рівнів турбулентності – від само-
го слабкого і легко прогнозованого до найбільш мінливого і неперед-
бачуваного. До змінних науковцем було віднесено: 

– рівні турбулентності зовнішнього середовища (оточення) під-
приємства;

– ступені агресивності стратегічної поведінки підприємства в зо-
внішньому середовищі;

– реактивності керівництва підприємства (тобто, його здатності 
швидко реагувати на зовнішні зміни) [11].

Викликає зацікавленість дослідження О. Дрінь, в якому автор 
першочергово виділяє такі основні критерії, як мірила рівня неста-
більності середовища:

1. Критерій наявності тенденції у зміні досліджуваних показників, 
що є свідченням можливості прогнозування зазначених показників 
та відповідності ознаці динамічного детермінованого середовища.

2. Критерій варіативності змін дає можливість диференціювати 
рівень нестабільності середовища за відсутності тенденції його дина-
міки. На основі оцінки параметрів відхилення досліджуваних по-
казників від їх середньої величини виявляються амплітудні ознаки 
коливань, що слугують основою з’ясування характеру стохастичнос-
ті досліджуваного середовища. 

3. Критерій спонтанності потужних змін слугує мірилом їх щіль-
ності за визначений період. Кількість зазначених змін зазвичай є 
невеликою, але їхня значимість дає підстави кваліфікувати середови-
ще як нестабільне з елементами стохастичності при збереженні пев-
ної тенденції динаміки досліджуваного показника.

4. Критерій періодичної диференціації варіативності змін визна-
чає наявність аритмії у варіації відхилень у часі, що є свідченням 
ненадійності виявленої тенденції, а отже і значної нестабільності 
середовища.

На підставі вищезазначених критеріїв автор виділяє наступні типи 
зовнішнього середовища підприємства залежно від рівня його не-
стабільності:

– динамічне середовище, в якому відбуваються трансформації, 
що мають ознаки тренду з незначними відхиленнями та диференці-
йованою інтенсивністю;

– турбулентне середовище, з характерним для нього періодичним 
прискоренням змін, які провокують хаотичні відхилення в значному 
інтервалі;
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– стагнаційне середовище характеризується застійними явищами, 
що виявляються у близьких до нуля темпах динаміки і у відсутнос-
ті близьких перспектив зростання; 

– стохастичне середовище відрізняється випадковими безладними 
змінами, які є результатом дії невизначених факторів, що мають 
різноспрямований вектор. Зазначене унеможливлює існування фік-
сованого тренду показників середовища [12].

Як видно з вищевикладених позицій різних науковців і типів 
зовнішнього середовища, і ознак, і факторів визначення рівня його 
турбулентності та інше, вони не враховують кризові явища, які пре-
валюють останній час у зовнішньому середовищі і спричиняють його 
суттєву турбулентність та невизначеність. Також окремо не виділя-
ється науковцями такий тип зовнішнього середовища торговельного 
підприємства як кризовий, який відрізняється від інших суттєвим 
погіршенням всіх істотних зовнішніх умов функціонування, погір-
шенням фінансової стабільності більшості економічних суб’єктів та 
платоспроможності споживачів, складністю або неможливістю про-
гнозування та передбачення майбутніх змін та особливостей майбут-
нього. З огляду на вищевикладене, ми пропонуємо такі ознаки тур-
булентності зовнішнього середовища, які мають значний вплив на 
торговельне підприємство та на формування конкурентної стратегії 
торговельного підприємства: 

– рівень політичної та економічної стабільності в країні;
– рівень життя населення та купівельної спроможності, що без-

посередньо впливає на вподобання та потреби споживачів;
– поява нових конкурентів з меншими цінами;
– рівень конкуренції та конкурентного тиску;
– рівень збуту товарів-замінників.
На підставі вищезазначених ознак, вважаємо за можливе виді-

лити наступні типи зовнішнього середовища торговельного підпри-
ємства залежно від рівня їх нестабільності:

– активне середовище – характеризується динамічним та агре-
сивним розвитком, зростанням зі зрозумілими напрямами та трен-
дами розвитку економіки, цього процесу та діяльності конкурентів;

– хаотичне середовище – характеризується високим рівнем вола-
тильності та невизначеності внаслідок прояву різноспрямованих та 
різноманітних трансформаційних процесів; 

– стале середовище – характеризується високим ступенем стабіль-
ності та передбачуваності подальшого руху економіки, галузі та дій 
конкурентів; 

– кризове середовище – характеризується проявом кризових та 
деструктивних явищ в економіці, нестабільністю, невизначеністю та 
неможливістю здійснення прогнозів.

На сьогодні при виборі типу конкурентної стратегії підприємства 
використовують переважно матричний підхід, заснований в більшос-
ті випадків на якихось двох факторах. Однак, це не дозволяє вра-
хувати більшість інших важливих факторів при формуванні конку-
рентної стратегії торговельного підприємства. На нашу думку, зва-
жаючи на оцінені торговельним підприємством власний ресурсний 
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потенціал та потенціал конкурентоспроможності, тип стратегії має 
враховувати не лише його цілі та завдання, а й такі багатофакторні 
показники як тип зовнішнього середовища та конкурентну позицію 
самого торговельного підприємства, про що зазначають М. Портер 
та Ф. Котлер у своїх дослідженнях. З огляду на це, нами пропону-
ються наступні типи стратегії залежно від вищезазначених факторів 
(табл. 1), які стосуються лише тих торговельних підприємств, що 
мають на меті підтримувати або покращувати власну конкурентну 
позицію, і характеризують їх поведінку на ринку. 

Таблиця 1
Залежність типу конкурентної стратегії торговельного підприємства 

від типу зовнішнього середовища

Тип зовнішнього  
середовища

Тип конкурентної стратегії

Активне Агресивна наступальна

Стабільна / Підтримки
Диверсифікації

Хаотичне Агресивна наступальна
Адаптації
Посилення

Стале Агресивна наступальна
Стабільна

Маркетингова (проміжна)

Кризове Агресивна наступальна
Захисна / Підтримки / Виживання

Змін

Побудовано автором

Безумовно все це вимагає додаткових ресурсів, адже саме від по-
тенціалу підприємства торгівлі залежить якість пристосування та 
швидкість його адаптації до змін зовнішнього середовища та, врахо-
вуючи його турбулентність, спроможність до своєчасної реконфігу-
рації наявного конкурентного потенціалу для досягнення намічених 
цільових орієнтирів [13].

Висновки. За результатами здійсненого нами аналізу, ми дійшли 
висновку, що найбільш ефективним і дієвим напрямом, який дозво-
ляє суттєво підвищити рівень потенціалу конкурентоспроможності 
торговельного підприємства та забезпечити якісне управління ним 
протягом тривалого періоду, є розробка стратегії. Розробка стратегії 
та запровадження стратегічного управління потенціалом конкурен-
тоспроможності торгвельного підприємства дозволяють вирішити такі 
суттєві завдання:

– по-перше, підвищити рівень потенціалу конкурентоспроможнос-
ті торгвельного підприємства;

– по-друге, мінімізувати негативний вплив зовнішнього середови-
ща на потенціал конкурентоспроможності торговельного підпри-
ємства;
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– по-третє, забезпечити утримання та/або покращення торговель-
ним підприємством власних конкурентних позицій протягом трива-
лого періоду.
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та механізмів формування економічного та соціального просторів регіону, ін-
новаційного простору як основного елементу соціально-економічного простору. 
Методологія дослідження: методологічну основу дослідження складають фун-
даментальні положення економічної теорії, регіональної економіки, наукові 
погляди і підходи зарубіжних і вітчизняних учених. Для досягнення мети до-
слідження були використані методи, що застосовуються на емпіричному та 
теоретичному рівнях: аксіоматичний, абстрактний, системно-структурного ана-
лізу, аналогій і порівняння, графоаналітичний, за допомогою яких, надана 
характеристика сутності трактувань понять – «простір», «соціально-економічний 
простір» та «інноваційний простір регіону». Описані їх загальні властивості, 
структура та функції, що виконуються. Розглянуті критерії оптимальності і 
баланси інтересів при формуванні різних типів простору в регіоні. Запропо-
новано класифікацію регіонального простору та розкрито мережеві зв’язки 
інноваційного простору за складовими й елементами, що дозволяє глибоко та 
комплексно підійти до вивчення соціальних, економічних та інших проблем 
розвитку регіону. Наукова новизна: запропоновано класифікацію регіонально-
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го простору за окремими складовими елементами. Введено в науковий обіг 
поняття «інноваційний простір», розроблено схему мережевих зв’язків інно-
ваційного простору з іншими елементами регіонального соціально-економіч-
ного простору. Висновки та перспективи подальших досліджень: в умовах 
сьогодення за допомогою науково обґрунтованого та комплексного підходу до 
визначення й вивчення понять «соціально-економічний та інноваційний про-
стір» можливо суттєво покращити економічний стан розвитку регіонів Укра-
їни. В подальшому дослідженні необхідно детально розглянути механізм 
організаційної діяльності інноваційного простору в регіоні. Дуже важливо 
приділити увагу інформаційному забезпеченню формування інноваційного 
простору, створенню регіонального правового поля інноваційного простору, 
механізмам координації регіональної інноваційної діяльності в межах інно-
ваційного простору, а також впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на 
формування та розвиток інноваційного простору.

Ключові слова: регіон, простір, соціальний простір, економічний простір, 
соціально-економічний простір, інновація, інноваційний простір.
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Инновационное пространство как наиважнейший элемент  
регионального социально-экономического пространства

Целью статьи является определение сущности различных элементов соци-
ально-экономического пространства региона. Построение структуры и 
выделение отдельных элементов социально-экономического пространства как 
многовекторного формирования. Данная статья освещает сущность и различные 
подходы к определению понятий, структуры и механизмов формирования 
экономического и социального пространств региона, инновационного про-
странства в качестве основного элемента социально-экономического простран-
ства. Методология исследования: методологическую основу исследования 
составляют фундаментальные положения экономической теории, региональной 
экономики, научные взгляды и подходы зарубежных и отечественных ученых. 
Для достижения цели исследования были использованы методы, применяемые 
на эмпирическом и теоретическом уровнях: аксиоматический, абстрактный, 
системно-структурного анализа, аналогий и сравнения, графоаналитический, 
с помощью которых предоставлена характеристика сущности трактовок по-
нятий «пространство», «соци аль но-экономическое пространство», а также 
«инновационное пространство региона». Описаны их общие свойства, струк-
тура и выполняемые функции. Рассмотрены критерии оптимальности и 
балансы интересов при формировании различных типов пространства в реги-
оне. Предложена классификация регионального пространства и раскрыты 
сетевые связи инновационного пространства по составляющим и элементам, 
что позволяет глубоко и комплексно подойти к изучению социальных, 
экономических и других проблем развития региона. Научная новизна: пред-
ложена классификация регионального пространства по отдельным составля-
ющим элементам. Введено в научный оборот понятие «инновационное про-
странство», разработана схема сетевых связей инновационного пространства 
с другими элементами регионального социально-экономического пространства. 
Выводы и перспективы дальнейших исследований: в сегодняшних условиях 
с помощью научно-обоснованного и комплексного подхода к определению и 
изучению понятий «социально-экономическое и инновационное пространство» 
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возможно существенно улучшить экономическое состояние развития регионов 
Украины. В дальнейшем исследовании необходимо детально рассмотреть ме-
ханизм организационной деятельности инновационного пространства в реги-
оне. Очень важно уделить внимание информационному обеспечению форми-
рования инновационного пространства, созданию регионального правового 
поля инновационного пространства, механизмам координации региональной 
инновационной деятельности в пределах инновационного пространства, а 
также влиянию внутренних и внешних факторов на формирование и развитие 
инновационного пространства.

Ключевые слова: регион, пространство, социальное пространство, эконо-
мическое пространство, социально-экономическое пространство, инновация, 
инновационное пространство.

Gromozdova Larysa, 
Ph.D., Associate Professor of the Department of Regions and Tourism  
Kiev National Economic University Vadim Getman

Stenicheva Inna, 
Postgraduate Student of Kyiv National Economic University  
named after Vadym Hetman 

The innovative space as the most important element of the 
regional socio-economic space

Purpose of the article: to determine the essence of different elements of 
socio-economic space of the region. Construction of the structure and isolation 
of individual elements of socio-economic space as a multi-vector formation. 
This article highlights the essence and different approaches to defining the 
concepts, structure and mechanisms of formation of economic and social spaces 
of the region, innovation space as a basic element of socio-economic space. 
Research Methods: The methodological basis of the research is the fundamental 
principles of economic theory, regional economy, scientific views and approaches 
of foreign and domestic scientists. To achieve the purpose of the study, the 
methods used at the empirical and theoretical levels were used: axiomatic, 
abstract, system-structural analysis, analogies and comparisons, graphoanalytic, 
by which the characterization of the nature of the concepts of space, socio-
economic space, as well as innovation space region. Their general properties, 
structure and functions are described.The criteria of optimality and balances 
of interests in the formation of different types of space in the region are 
considered. The classification of the regional space is proposed, and the network 
connections of the innovation space according to components and elements are 
revealed, which allows to study deeply the social, economic and other problems 
of development of the region.Scientific novelty: the classification of regional 
space by separate constituent elements is proposed. The concept of “innovation 
space” was introduced into scientific circulation, the scheme of network 
connections of the innovation space with other elements of the regional socio-
economic space was developed. Conclusions and Prospects for Further Research: 
In today’s context, it is possible to significantly improve the economic state 
of development of Ukrainian regions by using a scientifically sound and 
comprehensive approach to defining and studying the concepts of socio-
economic and innovative space.In the further study it is necessary to consider 
in detail the mechanism of organizational activity of innovation space in the 
region. It is very important to pay attention to information support for the 
formation of the innovation space, the creation of a regional legal field of 
innovation space, mechanisms for coordinating regional innovation activities 
within the innovation space, as well as the influence of internal and external 
factors on the formation and development of the innovation space.

Key words: region, space, social space, economic space, socio-economic space, 
innovation, innovation space.
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Актуальність теми дослідження і постановка проблеми. Пріори-
тетним напрямом діяльності держави в сучасних умовах є регіональ-
ний розвиток. Рівень і якість соціально-економічного розвитку регі-
онів багато в чому визначається ступенем інноваційного просторово-
го розвитку. Тому в сучасних умовах виникає необхідність у 
визначенні концептуальних засад поняття та пріоритетних напрямів 
удосконалення механізмів формування й розвитку інноваційного 
простору, як найважливішого комплексного елементу сучасного ре-
гіонального простору.

Аналіз досліджень і публікацій. Слід зазначити, що на сучас-
ному етапі в науковій літературі відсутня загальна структура фор-
мування соціально-економічного, в тому числі й інноваційного 
простору. Науковці не мають єдиного трактування понять еконо-
мічного й соціального просторів, найважливішим складовим еле-
ментом яких є інноваційний простір. Ідея просторового розвитку 
економіки є відносно новою. Так, відомий німецький географ-еко-
номіст А. Льош у своїх дослідженнях наводить ґрунтовні докази 
щодо використання в економічних обґрунтуваннях понять, 
пов’язаних з вивченням простору [1]. Питаннями визначення по-
нять економічного простору займались такі науковці, як О. Гран-
берг, О.В. Ольшанська, С. Шульц, О. Макарський, М. Фащевський, 
Л. Чернюк, О. Ткач, Ю. Стадницький, І. Комарницький, О. Товкан, 
Т. Пепа та ін. Водночас, деякі науковці звертають увагу на кон-
цептуальну і термінологічну нерозробленість уявлень про соціаль-
ний простір як про одну із форм просторового розвитку з позицій 
конкретних суспільних наук. Поняття «соціальний простір» впер-
ше було запропоноване Ф. Тенісом, німецьким філософом і соціо-
логом, наприкінці ХІХ ст. Ідеї, розгляд яких започатковано в 
роботах Ф. Теніса, розвинув Г. Зіммель. [2]. Докладно до розгляду 
проблем соціального простору підійшов французький соціолог 
П. Бурдьє, Е. Гідденс, М. Кастельс, а також такі науковці, як 
О.В. Ольшанська, О. Котуков, С. Назаренко, А.А. Гриценко, 
В.І. Ляшенко та ін. Деякі інноваційно-просторові аспекти суспіль-
но-економічного розвитку розглядали П.Т. Бубенко, Є.М. Бачин-
ська, В.В. Хименець. Аналізуючи погляди на механізм формуван-
ня і функціонування соціально-економічних регіональних систем, 
а особливо у підходах щодо розуміння сутності інноваційного про-
стору, слід зазначити високий ступінь невизначеності, що обумов-
лює цілі даного дослідження.

Метою дослідження є визначення сутності різних елементів со-
ціально-економічного простору регіону. Побудова структури та ви-
окремлення окремих елементів соціально-економічного простору як 
багатовекторного формування.

Виклад основного матеріалу. Конкретизація змісту поняття 
«простір» обумовила виділення різних його видів, зокрема еконо-
мічного та соціального просторів, що формують у своїй єдності та 
діалектиці соціально-економічний простір. Як зазначає С. Наза-
ренко, знання про соціальний та економічний простір і особливос-
ті його формування сприяють повнішому залученню його в управ-
лінську діяльність як додаткового ресурсу [3]. Таке твердження 
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можна вважати цілком справедливим з огляду на те, що саме 
вивчення соціально-економічного простору та його складових дає 
найбільш вичерпне та точне уявлення про дійсність, наявність 
зв’язків та відносин, притаманних об’єктам, що функціонують в 
його межах.

В сучасних умовах поняття «економічний простір» та «соціальний 
простір» виступають ключовим категоріальним апаратом багатьох 
наук, зокрема, соціального та регіонального менеджменту, держав-
ного управління тощо. Водночас, змістовне наповнення цих понять, 
а також їх використання в ході наукових досліджень потребує уточ-
нення та наукового обґрунтування.

Слід зазначити, що найбільш часто уживаним поняттям є еконо-
мічний простір – поняття, яке охоплює відносини та взаємозв’язки, 
що виникають в ході здійснення господарської діяльності. Як спра-
ведливо зазначає Ю. Павлюк, розширення меж вживання поняття 
простору в господарській діяльності обумовлене набуттям ним прак-
тичного господарського сенсу у виразі єдиного економічного просто-
ру [4]. Найбільш повно зміст поняття «економічний простір» можна 
розкрити через такі характеристики, як наявність суб’єктів – актив-
них учасників простору (інститутів, населення, суб’єктів господарю-
вання, органів влади); наявність об’єктів – джерел виникнення вза-
ємовідносини між суб’єктами; наявність відносин та взаємозв’язків 
між суб’єктами та об’єктами з приводу здійснення господарської 
діяльності.  

Слід зазначити, що останнім часом відбувається трансформація 
наукових поглядів, внаслідок чого пріоритети наукових досліджень 
змінюються на користь соціального простору як фундаменту соці-
ально-орієнтованої економіки. 

Водночас, науковці звертають увагу на концептуальну і терміно-
логічну нерозробленість уявлень про соціальний простір як про одну 
із форм просторового розвитку з позицій конкретних суспільних наук 
[4; 5]. Найбільш докладно до розгляду проблеми соціального про-
стору підійшов французький соціолог П. Бурдьє, який представив 
соціальний простір як раціонально сконструйовану діаграму, поля 
взаємодії, руху різних видів капіталу (символічного, соціального 
тощо). На його думку, соціальний простір представляє собою ан-
самбль різного типу полів, у тому числі релігійних, економічних, 
політичних, етнічних, культурних тощо. У кожному такому полі 
існують свої закони і правила взаємодії. Причому вони не розчиня-
ються у величезному соціальному просторі суспільства, а навпаки – 
утворюють його.

Таким чином, соціальний простір П. Бурдьє представляв як су-
купність об’єктивних відносин між індивідуальними (людьми) та 
колективними агентами (соціальні групи), функціонально пов’язаними 
між собою за допомогою спільних полів і соціальних практик. [6.] 
О. Котуков наводить наступне визначення соціального простору – 
сфера взаємодій соціальних агентів (індивідуальних і колективних), 
структурована певним чином за ступенем інтенсивності взаємодії між 
його окремими елементами, яка виробляє стійкі норми, звичаї, тра-
диції, правила, норми, що детермінують форми взаємодії індивідів 
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всередині нього [7]. Це визначення, на нашу думку, найбільш повно 
характеризує поняття «соціальний простір» та його змістове напо-
внення.

Говорити про пріоритетність соціального чи економічного про-
стору є неприпустимим, адже вони в поєднанні формують єдиний 
соціально-економічний простір. Водночас, економічний та соціальний 
простір мають певні відмінності. Так, суб’єкти економічних відносин 
далеко не завжди співпадають із соціальними агентами, які вступа-
ють у соціальні відносини в межах соціального простору. Слід за-
значити, що існує безліч теорій формування соціально-економічного 
простору регіону, проте більшість з них передбачає провідну роль 
інновацій як одного з найвагоміших каталізаторів розвитку регіо-
нальної соціально-економічної системи. Саме тому інноваційний 
простір, як один з найвагоміших елементів соціально-економічного 
простору, заслуговує на підвищену увагу.

Виділення інноваційного простору відбувається в рамках класи-
фікації простору по елементах. За цією класифікаційною ознакою 
нами пропонується виокремлювати наступні елементи соціально-еко-
номічного простору:

– організаційно-виробничий простір;
– природно-ресурсний простір;
– законодавчо-правовий простір;
– фінансово-інвестиційний простір;
– споживчо-ринковий простір;
– інфраструктурний простір;
– соціокультурний простір;
– геополітичний простір;
– інформаційний простір;
– освітньо-інтелектуальний простір;
– екологічний простір;
– інноваційний простір.
Різні елементи соціально-економічного простору регіону можна 

розподілити на два основні типи за включенням до певної складової 
простору. За цією ознакою доцільно виокремити одиничний (елемент 
простору, що включається повною мірою виключно до соціальної або 
до економічної складової простору) та комплексний (елемент про-
стору, що включається частково до соціальної, а частково до еконо-
мічної складової простору) простір. Класифікація простору регіону 
за цією та іншими ознаками наведена на рисунку 1.

Одиничний елемент соціально-економічного простору, або части-
ну комплексного елементу соціально-економічного простору, можна 
класифікувати за орієнтацією на соціально-орієнтований та економі-
ко-орієнтований простір. 

Саме таким комплексним елементом простору є інноваційний 
простір – поняття, яке поєднує в собі дві категорії – «простір» та 
«інновація». З огляду на те, що поняття простору було докладно 
розглянуто нами вище, коротко зупинимось на сутності поняття 
«інновація».
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Рис. 1. Класифікація регіонального простору (побудовано автором)

Переважно, у дослідженнях щодо даного питання автори виокрем-
люють чотири основні підходи до розуміння сутності цього поняття:

– інновація – процес, який через практичне використання ідей і 
винаходів приводить до створення кращих за своїми властивостями 
виробів, технологій;

– інновація – як система технічних, виробничих і комерційних 
заходів, що приводять до появи на ринку нових і поліпшених про-
мислових процесів і устаткування;

– інновація – як суттєва зміна кількісних та якісних характе-
ристик сфер виробництва та споживання; 
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– інновація – як кінцевий результат діяльності (інноваційної), 
втілений у вигляді новітнього або вдосконаленого продукту, нових 
послуг, що мають ринковий попит або соціально-економічну значи-
мість для суспільства [8].

На наш погляд, доцільним є формування комплексного підходу 
до визначення сутності інновацій, згідно з яким це поняття пропо-
нується визначати як процес, що шляхом реалізації системи злаго-
джених дій та заходів стосовно розробки та впровадження нових ідей 
сприяє створенню нових продуктів, виробничих та управлінських 
технологій, що забезпечують прогресивні зміни сфер виробництва та 
споживання кількісного та якісного характеру.

Інноваційний простір виконує як функції, що є загальними для 
будь-яких елементів простору, так і ряд специфічних, притаманних 
лише йому функцій.

До загальних функцій елементів соціально-економічного простору 
варто віднести:

– розподільчу функцію (розподіл певних ресурсів, в даному ви-
падку інноваційних, між суб’єктами простору регіону);

– координуючу функцію (впорядкування взаємодій між суб’єктами 
простору з приводу формування та впровадження інновацій);

– інформаційну функцію (забезпечення існування інформаційно-
комунікативних потоків, пов’язаних з розповсюдженням та дифузі-
єю інновацій);

– регулюючу функцію (простір, сформований діючими інститута-
ми та ринковими механізмами регулювання, визначає спрямованість 
діяльності суб’єктів господарювання). 

Крім перерахованих загальних функцій, інноваційний простір 
виконує специфічні, що тісно переплітаються з функціями інновацій:

– перетворюючу функцію (інноваційний простір дозволяє поєдна-
ти теоретичні дослідження з практичним втіленням їх реалізації);

– стимулюючу функцію (в інноваційному просторі формується 
поштовх до регіонального розвитку через матеріальну зацікавленість 
його суб’єктів);

– відтворювальну функцію (саме в інноваційному просторі ство-
рюються та розповсюджуються інновації, що є джерелом економіч-
ного зростання, а отже змінюється структура ВРП на користь більш 
наукомісткої продукції);

– соціальну функцію (реалізація взаємовідносин в інноваційному 
просторі сприяє насиченню ринку товарами і послугами нової якос-
ті, що призводить до зміни рівня життя населення регіону). 

Слід зазначити, що всі перераховані функції виконуються інно-
ваційним простором шляхом реалізації існуючих в ньому 
взаємозв’язків та взаємовідносин. При цьому, взаємозв’язки та вза-
ємовідносини мають наступні види:

– внутрішні (зв’язки між суб’єктами інноваційного простору з 
приводу впровадження інновацій);

– мережеві (зв’язки між суб’єктами різних елементів простору з 
метою забезпечення безперебійного протікання інноваційного про-
цесу);
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– міжпросторові (зв’язки між елементами соціально-економічно-
го простору регіону та елементами соціально-економічного простору 
інших регіонів) [9].

З точки зору формування та забезпечення функціонування регі-
онального інноваційного простору найбільшу цікавість представля-
ють мережеві зв’язки, тобто зв’язки між його елементами (рис. 2.). 
При цьому, зв’язки можна класифікувати за спрямованістю на 
вхідні зв’язки (тобто, ті, які сприяють формуванню та розвитку 
даного елемента простору) та вихідні (зв’язки між даним елементом 
простору та іншими елементами, формуванню та розвитку яких він 
сприяє). 

Рис 2. Мережеві зв’язки інноваційного простору з іншими  
елементами регіонального соціально-економічного простору  

(побудовано автором)

Як видно з рисунку 2, формування інноваційного простору за-
лежить від таких елементів регіонального соціально-економічного 
простору, як природно-ресурсного, законодавчо-правового, фінансово-
інвестиційного, інфраструктурного, соціокультурного, геополітично-
го, інформаційного, освітньо-інтелектуального. Саме ці види про-
стору або сприяють формуванню інноваційного простору, або стри-
мують його розвиток. Організаційно-виробничий, споживчо-ринковий 
та екологічний простори навпаки формуються під впливом іннова-
ційного простору регіону.

Висновки. Комплексний підхід до визначення сутності поняття 
«простір» дозволяє удосконалити процеси соціально-економічного 
розвитку регіонів. При цьому, особливе місце слід виділити іннова-
ційному простору, який є невід’ємною складовою частиною (елемен-
том) соціально-економічного регіонального простору, виконує як 
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загальні (розподільчу, координуючу, інформаційну та регулюючу) 
для будь-яких елементів простору, так і специфічні, притаманні лише 
йому функції, а також і відіграє всезростаючу роль у розбудові ново-
го інноваційного середовища соціально-економічних регіональних 
систем.
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НАУКОВІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ  
ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Метою статті є пропозиція системі місцевого самоврядування методичної 
допомоги щодо розробки стратегій сталого розвитку територіальних громад. 
Методологія. При проведенні дослідження були використані праці зарубіжних  
та вітчизняних фахівців, що займаються розробкою  стратегій сталого розвитку, 
використовувались методи наукового порівняльного аналізу, загальнонаукові 
методи теоретичного, емпіричного  дослідження і методу експертних оцінок. 
Наукова новизна полягає в чіткому упорядкованому підході до визначення того, 
що потрібно використовувати для розробки стратегії розвитку територіальних 
громад, важливі завдання для робочої групи, які методи SWOT-аналізу потріб-
ні, що необхідно проаналізувати для досягнення стратегічних цілей та послі-
довності організаційних моментів. Висновки та пропозиції. Дотримання запро-
понованих авторами наукових методологічних підходів до розробки стратегій 
сталого розвитку територіальних громад дає можливість громаді отримати 
стратегічний алгоритм дій щодо сталого розвитку її території.

Ключові слова: SWOT-аналіз, стратегія, стратегія сталого розвитку, мі-
сії, цілі.
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Научные методологические подходы к разработке стратегии  
устойчивого развития территориальных общин

Целью статьи является предложение системе местного самоуправления ме-
тодической помощи по разработке стратегий устойчивого развития террито ри-
альных общин. Большое количество территориальных общин не могут объеди-
ниться из-за проблем отсутствия стратегий устойчивого развития территории и 
методики их разработки. Методология. При проведении исследования были 
использованы труды зарубежных и отечественных специалистов, занимающих-
ся разработкой стратегий устойчивого развития. Применены методы научного 
сравнительного анализа, общенаучные методы теоретического, эмпиричес кого 
исследования и метода экспертных оценок. Научная новизна состоит в том, что 
разработаны подходы, рекомендуемые к применению для создания стратегии 
развития территориальных общин, важные задачи для рабочей группы, методы 
SWOT-анализа, которые необходимо проанализировать для достижения страте-
гических целей и последовательности организационных моментов. Выводы и 
предложения. Соблюдение предложенных авторами научных методологических 
подходов к разработке стратегий устойчивого развития территориальных общин 
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дает возможность получить стратегический алгоритм действий относительно 
дальнейшего устойчивого развития.

Ключевые слова: SWOT-анализ, стратегия, стратегия устойчивого разви-
тия, миссии, цели.
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Scientific methodological approaches to the development 
of strategy of sustainable development of territorial communities 

The purpose of the article is to propose methodological assistance to the self-
government system in developing strategies for sustainable development of territorial 
communities. Methodology. The research used the works of foreign and domestic 
specialists involved in the development of sustainable development strategies. 
Authors applied methods of scientific comparative analysis, general scientific 
methods of theoretical, empirical research and a method of expert evaluation. Scientific 
novelty includes clear well-structured approach to identification of what is needed 
to develop a strategy of territorial communities’ development, important tasks for 
a working group, SWOT analysis methods, what should be analysed to achieve 
strategic goals and consistency of organizational details. Conclusions. Compliance 
to the proposed scientific methodological approaches to the development of the 
strategies of territorial communities’ sustainable development enables the community 
to obtain a strategic algorithm for its sustainable development.

Keywords: SWOT analysis, strategy, sustainable development strategy, mission, 
goals.

Актуальність теми дослідження. Проблема у розробках стратегій 
сталого розвитку в нашій країні є важливою для економіки, для її 
розвитку, особливо в нинішніх умовах, коли ООН впроваджує в 
Україні концепцію цілей сталого розвитку. Велика кількість тери-
торіальних громад не можуть об’єднатися через проблеми відсутнос-
ті стратегій сталого розвитку території та методики їх розробки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі 
дослідженням проблеми розробки стратегії сталого розвитку терито-
ріальних громад на регіональному рівні присвячені праці багатьох 
відомих українських економістів – В. П. Ільчука, М. П. Бутко, Л. Р. Чер-
нюк, А. В. Амош. Однак, по теперішній час існує проблема у ство-
ренні наукових методологічних підходів до розробки стратегій ста-
лого розвитку територіальних громад.
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Метою дослідження є пропозиція системі місцевого самовряду-
вання методичної допомоги щодо розробки стратегій сталого розвитку 
територіальних громад.

Виклад основного матеріалу. Стратегія має допомагати органам 
місцевого самоврядування адаптуватися до змін та спрямовувати дії 
для досягнення визначеної мети щодо розвитку території.

Проект стратегії/плану розвитку має включати:
– вступ з коротким обґрунтуванням підстав для розроблення, 

інформацію про головного розробника;
– аналітичну частину – докладний опис основних тенденцій со-

ціально-економічного розвитку регіону, результати моніторингу й 
оцінки результативності виконання завдань діючої регіональної 
стратегії;

– SWOT-аналіз та характеристику порівняльних переваг, викли-
ків та ризиків перспективного розвитку;

– можливі сценарії розвитку;
– стратегічне бачення на планований період;
– стратегічні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний 

період;
– оперативні цілі, які мають на меті забезпечити досягнення 

стратегічних цілей;
– основні завдання, етапи та механізми їх реалізації: інституцій-

не, організаційне, фінансове забезпечення реалізації стратегії;
– систему моніторингу та оцінки результативності реалізації ре-

гіональної стратегії, у тому числі індикатори результативності реа-
лізації її цілей та завдань.

Процес стратегічного планування розвитку можна представити як 
ряд кількох послідовних етапів [3]:

• Організація роботи над Стратегією.
• Проведення стратегічного аналізу, формування профілю тери-

торіальної громади.
• Формування стратегічного бачення, місії та системи цінностей.
• Формування системи стратегічних та оперативних цілей.
• Формування ймовірних сценаріїв розвитку, вибір пріоритет-

ного сценарію. 
• Формалізація механізму реалізації Стратегії.
• Підготовка плану заходів з реалізації Стратегії.
• Оцінка фінансового забезпечення реалізації Стратегії.
• Розроблення системи моніторингу реалізації Стратегії.
• Оприлюднення, громадське обговорення та ухвалення Стратегії.
У процесі створення робочої групи слід враховувати, що до неї 

можуть входити депутати, фахівці виконавчих органів влади, пред-
ставники бізнес-структур, громадськість та інші. Склад робочої гру-
пи не може перевищувати 30 осіб. Учасники повинні бути компе-
тентними у своїй сфері, заінтересовані у створенні якісного продук-
ту та подальшій реалізації окреслених планів. Іноді доцільним є 
запросити консультанта чи експерта для кваліфікованої допомоги.

Завдання Робочої групи [3]:
• Підготовка стратегічного бачення, стратегічних та оперативних 

цілей, виокремлення завдань до кожної з них.
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• Підготовка зведеної Стратегії сталого розвитку.
• Напрацювання щодо можливих змін до нормативних актів.
• Визначення пріоритетів та розроблення заходів, які мають 

бути першочергово реалізовані й включені у Стратегію стало-
го розвитку.

У процесі проведення стратегічного аналізу та формування про-
філю територіальної громади має бути виконане наступне [3]:

– дослідження довкілля для визначення потенційних можливостей 
розвитку;

– аналіз основних соціально-економічних та демографічних тен-
денцій безпосередньо області/міста/села/селища для подальшого 
використання у прогнозуванні тенденцій розвитку на плановий пе-
ріод та формування на їх основні сценаріїв розвитку.

Основні складові для аналізу, які мають бути висвітлені у Стра-
тегії сталого розвитку та представлені як профіль громади [3]:

– загальна інформація про область/місто/село/селище: стисло про 
історію території, кількість населення, загальна площа, географічне 
розташування, транспортне сполучення та інфраструктура;

– генеральний план розвитку території, план забудови міста;
– інформація про діючі програми соціально-економічного розви-

тку та окремих сфер, звіти про їх використання; природно-ресурсний 
потенціал, у тому числі кліматичні умови;

– особливості соціально-економічного розвитку в динаміці (з ви-
користанням даних Державного комітету статистики України, міс-
цевих підрозділів);

– ділова активність на цій території: діючі комунальні та при-
ватні підприємства, рівень життя та зайнятість населення;

– стан соціальної інфраструктури міста: система освітніх закладів, 
культурних, спортивних, парки тощо;

– результати соціологічних досліджень щодо думки жителів ймо-
вірного сценарію розвитку, побажання щодо інновацій;

– інформація про історико-культурний стан (музеї, пам’ятки 
тощо);

– інформація про діючі громадські організації, органи самоорга-
нізації населення, рівень співпраці влади з  громадськими організа-
ціями;

– міжнародні зв’язки області/міста/села/селища, участь у між-
народних проектах;

– інша інформація публічного користування.
Використання методики SWOT-аналізу дає змогу згенерувати 

критичну множину стратегій розвитку для окремого об’єкта на ре-
гіональному рівні, що дозволяє впорядкувати наявну інформацію про 
об’єкт дослідження, проаналізувати внутрішні чинники, що вплива-
ють і формують специфіку соціально-економічних процесів у місті, 
та зовнішні чинники, що визначаються впливом зовнішнього щодо 
території середовища. SWOT-аналіз включає визначення сильних і 
слабких сторін, потенційних загроз та наявних можливостей, що 
сприятиме забезпеченню конкурентних переваг території та визна-
ченню перспектив її розвитку. SWOT-аналіз проводиться за складо-
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вими: соціальна, економічна, екологічна, житлово-комунальна та 
комунікаційна.

Складовими SWOT-аналізу є:
– сильні сторони – наявні внутрішні позитивні чинники, які 

можуть бути використані для формування конкурентних переваг;
– слабкі сторони – наявні внутрішні негативні чинники, які за-

важають розвитку та можуть бути визначені як протилежності силь-
ним чи як відсутність деяких сильних сторін;

– можливості – позитивні чинники зовнішнього впливу (наявні 
або найімовірніші), які можна використати для розвитку;

– загрози – негативні чинники зовнішнього впливу (наявні або 
найімовірніші), які перешкоджають розвитку.

На основі SWOT-аналізу встановлюються взаємозв’язки між вну-
трішніми (сильні та слабкі сторони) та зовнішніми (можливості та 
загрози) чинниками, які мають стратегічне значення для подальшо-
го сталого розвитку. Саме ці взаємозв’язки дають змогу сформулю-
вати порівняльні переваги, виклики й ризики, які є основою фор-
мулювання стратегічних та оперативних цілей на довгострокову 
перспективу. SWOT-аналіз допомагає з’ясувати, яка із стратегій 
розвитку на тлі наявних сильних і слабких сторін є найсприятливі-
шою для ефективного і дієвого реагування на зміни у зовнішньому 
сере довищі та використання сприятливих шансів і мінімізації на-
явних ризиків.

Бачення відіграє центральну роль у розробці стратегії розвитку 
та стає основою для подальшого формування стратегічних цілей, 
опосередковано впливає на вибір операційних цілей, а також відбір 
проектів та заходів з досягнення цілей. Стратегічне бачення пред-
ставляє бажану картину ймовірного майбутнього для конкретної 
території та має відображати зв’язок внутрішнього та зовнішнього 
виміру. Внутрішній вимір відображає думку представників громади 
щодо майбутнього, яке вони бажають побудувати протягом встанов-
леного стратегічного періоду. Зовнішній вимір показує конкурентні 
позиції, які громада намагається завоювати у відповідному середови-
щі. Обов’язковим є наявність конкурентних преваг, які вже є на 
конкретній території або можуть бути створені відповідно до наявних 
можливостей. Такі переваги відображаються у формулюванні Місії 
громади. Місія – це спосіб досягнення бачення. Декларуючи Місію, 
громада міста самовизначається: «Хто ми є, що ми робимо». Стра-
тегічне бачення має бути суто індивідуальним для конкретної тери-
торії, має містити унікальність, воно формується на довгий термін 
та має ширший часовий горизонт ніж Стратегія розвитку. На його 
основі розроблятимуться інші Стратегії. Стратегічне бачення та місія 
показують конкретний результат, який громада бажає досягти у 
майбутньому внаслідок реалізації Стратегії. До формування страте-
гічного бачення буде доцільним залучити громадськість. Цей процес 
може бути організований за рахунок опитування, громадських слу-
хань, електронного надсилання пропозицій, робочих зустрічей з 
громадськістю. Стратегічне бачення має бути реалістичним, специ-
фічним, досить амбітним та бажаним для територіальної громади.
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Система цінностей є обов’язковим важливим компонентом Стра-
тегії розвитку. Цінності – це принципи, правила, норми, відповідно 
до яких розвиваються територіальна громада, область, місто. Систе-
ма цінностей має бути внутрішньо збалансованою, надавати цілісність 
і завершеність всьому стратегічному баченню.

Основою для формування стратегічного бачення є результати 
SWOT-аналізу. SWOT-аналіз побудований на основі висновків членів 
робочої групи, результатів оцінки потенціалу міста на базі аналітич-
них досліджень, оцінки конкурентного потенціалу розвитку тери-
торії. При аналізі слід дотримуватись послідовності організаційних 
моментів:

– аналіз напрацювань попереднього етапу;
– проведення обговорень на засіданнях робочої групи чи публіч-

них обговорень щодо місії, бачення, системи цінностей;
– формування стратегічного бачення, місії та системи цінностей 

території.
Стратегічні цілі визначаються на основі стратегічного бачення і 

є своєрідною конкретизацією цього бачення. Вони є формулюванням 
шляхів досягнення бачення, реальним вираженням кінцевих резуль-
татів, які планується досягти за визначений період. Стратегічні цілі 
повинні мати чітку спрямованість на один з компонентів сталого 
розвитку: економічний, гуманітарний, соціальний, екологічний, без-
печний. Має бути від двох до п’яти стратегічних цілей. Стратегічних 
цілей не може бути багато з кількох причин:

– стратегічні цілі мають безпосередньо випливати з бачення і бути 
досить високого рівня інтеграції;

– стратегічні цілі мають орієнтуватись на обсяги наявних ресур-
сів для подальшого використання;

– стратегічні цілі, які визначаються у Стратегії, мають бути до-
сяжними протягом часу реалізації Стратегії.

Визначення стратегічних цілей здійснюється з урахуванням прин-
ципу сталого еколого-економічного та людського розвитку. Кожна 
стратегічна ціль включає оперативні цілі, які містять конкретні за-
вдання.

Для кожної з передбачених оперативних цілей визначають:
– обґрунтування вибору оперативної цілі;
– опис завдань, які передбачаються для її досягнення;
– систему індикаторів (критеріїв) досягнення оперативної цілі.
Основні завдання мають відповідати стратегічним та оперативним 

цілям і спрямуватися на розв’язання основних проблем та викорис-
тання можливостей, визначених у аналітичній частині регіональної 
стратегії.

У процесі роботи слід дотримуватись наступних методів [3]:
• Конкретизація. Формулювання цілей у конкретних формах 

створює вихідну точку відліку для прийняття в подальшому 
правильних рішень щодо розвитку території.

• Взаємоузгодженість. Стратегічні цілі повинні бути взаємно 
узгоджені між собою і зі стратегічним бачення та місією. Дії 
та рішення, які необхідно буде здійснити для досягнення од-
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нієї з поставлених цілей, не мають перешкоджати досягненню 
іншої.

• Реалістичність. Недосяжні або частково досяжні цілі можуть 
створити конфліктні ситуації та призвести до негативних на-
слідків.

• Вимірюваність. Це необхідно для встановлення чітких показ-
ників вимірювання процесу досягнення стратегічних цілей.

• Обмеженість у часі. Встановлення конкретних часових рамок 
– невід’ємна частина планування.

Як і визначення бачення, визначення стратегічних цілей відбу-
вається на засіданні робочої групи в режимі «мозкового штурму».У 
подальшому в робочій групі відбувається поділ за різними напряма-
ми роботи. Визначаються відповідальні за підготовку кожного на-
пряму. Водночас координатор проекту налагоджує співпрацю та 
координацію роботи підгруп. При цьому слід дотримуватись наступ-
ної послідовності організаційних моментів:

– засідання робочої групи щодо визначення стратегічних цілей 
за допомогою «мозкового штурму» на основі вже узгоджених групою 
стратегічного бачення, місії, системи цінностей та наявного профілю 
міста;

– розподіл напрямків роботи за підгрупами (окремо за кожною 
стратегічною ціллю);

– координація керівником робочої групи процесу обговорень по 
кожній стратегічній цілі у підгрупах.

Сценарії розвитку міста залежать від поєднання внутрішніх і зо-
внішніх чинників, що впливають на місто як соціально-економічну 
одиницю. Зазвичай формуються: «Базовий сценарій», «Оптимістич-
ний (традиційний) сценарій» та «Песимістичний (реалістичний) 
сценарій». Альтернативні базовому сценарії необхідні для подальшо-
го перегляду, корекції цілей регіональної стратегії (у разі потреби) 
та стратегічного бачення. Сценарій розвитку є описом послідовності 
подій від теперішнього до майбутнього стану розвитку регіону, що 
ґрунтується на припущеннях, які стосуються формування комбінацій 
сильних та слабких сторін, можливостей та загроз. За розробленими 
сценаріями виконуються розрахунки прогнозних показників страте-
гічного розвитку.

Послідовність організаційних моментів виглядає наступним чи-
ном [3]:

1. засідання робочої групи щодо обговорення можливих сценарі-
їв розвитку;

2. вибір та узгодження пріоритетного цільового сценарію з орга-
нами влади області/міста/селища/громади;

3. розроблення для пріоритетного цільового сценарію розвитку 
індикативних показників за блоками стратегічних цілей;

4. робота у підгрупах для обговорення індикативних показників.
Для розроблення механізму реалізації Стратегії, з урахуванням 

інституційного та організаційного забезпечення реалізації Стратегії, 
може бути побудована схема організації стратегічного управління, 
механізми конструктивного партнерства, що включають інструменти 
соціального (що не передбачає комерційної вигоди) і економічного 
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(з комерційною вигодою) партнерства. Важливим є об’єднання влади, 
громадськості, бізнесу та науки із залученням ЗМІ. Такий «команд-
ний» підхід формує «єдине міське співтовариство розвитку», здатне 
досягти стратегічних цілей для забезпечення нового рівня якості 
життя мешканців.

Послідовність організаційних моментів виглядає наступним чи-
ном:

1. розроблення механізму реалізації Стратегії;
2. проведення експертом обговорення в робочій групі щодо інсти-

туційного та організаційного забезпечення реалізації Стратегії, а 
також механізмів конструктивного партнерства.

Підготовка Плану заходів з реалізації Стратегії проводиться від-
повідно до цілей, визначених у Стратегії. До цього процесу залуча-
ються органи місцевої влади та представники заінтересованих сторін. 
Під час підготовки здійснюється формування необхідних ресурсів: 
державний та місцевий бюджет, кошти проектів міжнародної допо-
моги, державні та міжнародні гранти, приватні інвестиції, кошти 
населення тощо. План заходів з реалізації Стратегії має бути роз-
роблений таким чином, щоб забезпечити узгодження зі стратегічни-
ми цілями та врахування визначених найважливіших проблем роз-
витку, які можуть бути вирішені, виходячи з повноважень органу 
місцевого самоврядування та ресурсів, які можуть бути залучені. 
Обов’язково встановлюються часові рамки Плану заходів з реалізації 
Стратегії. Заходи Плану – втручання із середньостроковою перспек-
тивою, які реалізуються проектами розвитку.

Стратегію сталого розвитку, План заходів з реалізації Стратегії 
та систему моніторингу реалізації Стратегії потрібно оприлюднити 
для громадськості. Може бути ініційовано проведення громадських 
слухань (або використані інші форми громадського обговорення: 
консультації, електронні обговорення, семінари). Якщо виникають 
зауваження та пропозиції, то вони мають бути розглянуті робочою 
групою по Стратегії. Після громадського обговорення та опрацюван-
ня документів доопрацьовані матеріали подають на розгляд і ухва-
лення відповідному органу влади як політику місцевого економічно-
го розвитку громади.

Висновки та пропозиції. Дотримання запропонованих авторами 
наукових методологічних підходів до розробки стратегій сталого роз-
витку територіальних громад дає можливість громаді отримати стра-
тегічний алгоритм дій щодо сталого розвитку її території.
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баз даних, які мають своєю місією накопичення, зберігання та передачу вели-
ких обсягів даних в електронному виді та передбачають надання різноманітної 
туристичної інформації (від реклами – до маршрутів і розміщення), консуль-
тацій (від підбору відпочинку, створення агросадиби, категорізації – до за-
стосування альтернативних джерел енергії тощо), організацію тренінгів щодо 
навчань з активного туризму та туристичного супроводу тощо. Висновки – 
створення мережі туристичних інформаційно-консультаційних центрів із на-
данням необхідних рекомендацій для оперативного задоволення потреб клієн-
та забезпечить сталий сільський розвиток і благополуччя об’єднаних терито-
ріальних громад.

Ключові слова: туристичний бізнес, інформаційно-консультаційні техно-
логії, інтерактивний консалтинг.
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Применение информационно-консультационных технологий  
в туристическом бизнесе

Предмет исследования – информационно-консультационные технологи с 
интерактивным консалтингом в сельском туризме. Целью написания статьи 
является раскрытие роли интерактивных консалтинговых систем в развитии 
туристического бизнеса на селе, а также создание туристических информационно-
консультационных центров. Методология проведения работы – системно-струк-
турного и сравнительного анализов (для формирования алгоритма интерактивной 
консалтинговой системы для сельского туризма); монографического (при изуче-
нии проблем функционирования сельского туризма); моделирования и прогно-
зирования (в процессе построения интерактивной консалтинговой системы для 
сельского туризма). Результаты работы – предложено создание туристических 
информационно-консультационных центров с интерактивными консалтинговыми 
системами для сельского туризма, основанные на оптимальном сочетании средств 
компьютерной техники, компьютерных сетей, программного обеспечения, 
операционных систем и баз данных, которые имеют своей миссией накопления, 
хранения и передачи больших объемов данных в электронном виде и предусма-
тривают предоставление разнообразной туристической информации (от рекламы – 
до маршрутов и размещения), консультаций (от подбора отдыха, создания 
агроусадьбы, категоризации – до применения альтернативных источников 
энергии и т.д.), организации тренингов по изучению активного туризма и ту-
ристического сопровождения и другое. Выводы – создание сети туристических 
информационно-консультационных центров с предоставлением необходимых 
рекомендаций для оперативного удовлетворения потребностей клиента обеспечит 
устойчивое сельское развитие и благополучие объединенных территориальных 
общин.

Ключевые слова: туристический бизнес, информационно-консультационные 
технологии, интерактивный консалтинг.
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Application of information and consulting technologiesin  
the tourism business

The subject of the research is information and consulting technologies with 
interactive consulting in rural tourism. The purpose of this article is to reveal the 
role of the interactive consulting systems in rural tourism business development 
as wellcreation of tourist information and consulting centers. Methodology of car-
rying out the work – system-structural and comparative analyzes (to form an al-
gorithm of interactive consulting system for rural tourism); monograph (when 
studying problems of functioning of rural tourism); modeling and forecasting (in 
the process of building an interactive consulting system for rural tourism).  Results 
of the work – creation of tourist is suggested information and consulting centers 
with interactive rural tourism consulting systems based on the optimal combination 
of computer hardware, computer networks, software, operating systems and data-
bases that have the mission of accumulating, storing and transmitting large amounts 
of data in electronic form and provide a variety of tourist information (from ad-
vertising to routes and placement), consultations (from the selection of vacations, 
the creation of rural houses, categorization to using of alternative energy sources, 
etc.), organization of training on exercise of active tourism and tourist guiding 
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others. Conclusions – Establishment of a network of tourist information and coun-
seling centers, providing the necessary recommendations for prompt customer 
satisfaction, will ensure sustainable rural development and the well-being of the 
united territorial communities.

Keywords: tourism business, information and consulting technologies, interactive 
consulting.

Вступ. Інтеграція України у світовий економічний простір зумо-
вила розвиток галузі туризму та його важливої складової – сільсько-
го туризму, що забезпечує сталий соціально-економічний розвиток 
та повноцінне існування сільських територій. Низка наукових до-
сліджень різних аспектів розвитку сільського туризму вказує на 
необхідність застосування сучасних інформаційних технологій і 
консалтингових систем для оперативного формування необхідних 
рекомендацій клієнтам.

Сучасна концепція консалтингових систем і технологій базується 
на оптимальній комбінації засобів комп’ютерної техніки, комп’ютерних 
мереж, програмного забезпечення, операційних систем і баз даних, 
які мають своєю місією накопичення, зберігання та передачу великих 
обсягів даних в електронному вигляді.

В Україні сьогодні діє значна кількість туристичних інформацій-
них центрів, де надається інформація про туристично-рекреаційні 
можливості, в тому числі місця, ресурси обраного туристами регіону. 
Разом з тим, успішному розвитку туристичного бізнесу в Україні 
перешкоджає недосконалість процесу надання інформаційно-консуль-
таційних послуг, в тому числі і в сільській місцевості. 

Інформаційно-консультаційна діяльність, як інноваційна складо-
ва економічної політики держави, поєднуючи науку, освіту і вироб-
ництво, виступає каталізатором науково-технічного процесу в сіль-
ському господарстві, сприяє розповсюдженню нових знань і є цілком 
обґрунтованою та необхідною складовою у сучасних соціально-еко-
номічних умовах розвитку аграрної сфери виробництва в Україні. 

Визначивши основні етапи та позиції, що характеризують процес 
сільського туризму, зокрема нормативно-правові аспекти, особливос-
ті різних типів агросадиб та видів послуг у сільському туризмі, 
питання категоризації тощо, розроблена інтерактивна консалтингова 
система із врахуванням особливостей галузі та тенденцій розвитку 
інформаційних технологій.

Для оперативного задоволення потреб клієнтів пропонується ство-
рення туристичних інформаційно-консультаційних центрів з вико-
ристанням інтерактивних консалтингових систем, як сучасного ін-
струменту пізнавальної та виробничої діяльності із значним арсена-
лом методів і програм для цього.

Аналіз досліджень та постановка завдання. Незважаючи на по-
силену увагу науковців до розвитку сільського туризму, недостатньо 
повно вивчені питання його інформаційного забезпечення, пов’язані 
із застосуванням інноваційного консалтингу з використанням інфор-
маційних технологій. Дослідженням цих питань займались зарубіж-
ні та вітчизняні вчені, серед яких Ван ден Бен, С. Джонсон С., 
В. Рів’єра, П. Саблук, М. Кропивко та ін. [1-4]. Однак деякі питан-
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ня щодо ролі, місця та основних складових туристичних інформа-
ційно-консультаційних центрів для сільського туризму залишаються 
недостатньо висвітлені та потребують комплексного дослідження. 
Особливої уваги сьогодні потребують аспекти розробки і застосуван-
ня інтерактивних консалтингових систем у сільському туризмі. Ця 
проблема є новим напрямом наукових досліджень вітчизняних вчених 
і потребує належної уваги.

Метою дослідження є розкриття ролі інтерактивних консалтин-
гових систем у розвитку туристичного бізнесу на селі, а також ство-
рення туристичних інформаційно-консультаційних центрів.

Результати дослідження. Розвиток тризму і туристичної індустрії 
у світі стимулює цей процес і в Україні. «Туристичний бізнес на 
підйомі, показники – найкращі за останні кілька десятиліть, зрос-
тання в 2018 р. – на 6,5% в порівнянні з минулим роком [5]. Люди 
подорожують планетою, незважаючи на війни, природні катаклізми 
та загрози тероризму», – зауважив Бека Джекелі, координатор Всес-
вітньої туристичної організації (ЮНВТО). На сьогоднішній день в 
Україні вже налічується 111 вищих навчальних закладів, що здій-
снюють підготовку за спеціальностями «туризм», «готельна та рес-
торанна справа». Поява в останні роки такої кількості академічних 
і наукових закладів у сфері туризму відображає глобальні тенденції 
економічного зростання сектора і його складових.

 Сільський туризм – популярна форма відпочинку, що є важливою 
складовою галузі туризму і ринку послуг. У сучасних умовах сіль-
ський туризм в Україні набуває все більшого значення і є одним із 
найбільш перспективних і ефективних напрямів сталого розвитку 
українського села [6].

Сільський туризм розглядається в Україні, як і в більшості кра-
їн світу, як невід’ємна складова комплексного соціально-економіч-
ного розвитку села та як один із засобів вирішення багатьох сіль-
ських проблем. Він розширює сферу зайнятості сільського населення, 
особливо жінок, і дає селянам додатковий заробіток, збільшує мож-
ливості зайнятості сільського господаря не тільки у виробничій 
сфері, але й у сфері обслуговування. Розвиток сільського туризму 
надає переваги не тільки для економіки, охорони довкілля, поліп-
шення екологічної ситуації, він також важливий і для об’єднаних 
територіальних громад, стимулює розвиток територій, створення 
нових робочих місць, що веде до припливу молодих спеціалістів до 
сільської місцевості.

Розвиток глобалізації економічних стосунків і нових способів ви-
робництва, що будуються на широкому використанні інформаційних 
технологій, включаючи глобальну мережу Інтернет, а також інтен-
сивне становлення інформаційного суспільства, яке реалізується на 
тотальному використанні та електронному обміні інформацією, по-
требують нових методологічних підходів до організації ефективної 
взаємодії, адекватних сьогоднішнім реаліям життя. При цьому, за-
дачі в аграрній сфері зазвичай не залишаються постійними, а змі-
нюються залежно від внутрішніх та зовнішніх чинників, а ці зміни 
приводять до зміни в методах управління тощо [4].
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За даними Європейської федерації асоціацій управлінського кон-
салтингу (FEACO), інформаційні технології найбільш затребувані 
зараз західним ринком. У Європі на інформаційні технології при-
падає понад 40% виручки, заробленої консультантами [7]. У світо-
вому рейтингу консалтингових компаній на перші позиції виходять 
ті, для яких інформаційні технології є пріоритетним напрямком 
діяльності [8].

Таке домінування в консалтингу інформаційних технологій по-
яснюється гнучким апаратом формування рекомендацій, що дозво-
лить організувати процес консультування за допомогою комп’ютера 
або будь-якого пристрою із доступом в Інтернет. Технологія консуль-
тування – це послідовність консультаційних процесів або операцій, 
що дозволяє технічно реалізувати процедуру формування рекомен-
дацій щодо вирішення завдань заданої консультаційної проблеми. 

Cучасна парадигма інформаційних технологій у сільському гос-
подарстві – це підтримка з різних аграрних питань у будь-який час 
і в будь-якому місці, будь-якими засобами та в будь-якій прикладній 
аграрній сфері [9].

Отже, інформаційні технології для сільського туризму зможуть 
підтримати єдиний ланцюг: інформація – консультація – рекомен-
дація – прийняття рішень. Реалізація ефективного функціонування 
такого ланцюга зумовлює опис і розв’язання комплексу взаємоза-
лежних практично важливих задач, які реалізуються на основі по-
будови інтегрованого інформаційного середовища, що являє собою: 
інформаційне середовище на базі даних і базі знань, елементів ін-
формаційно-довідкових систем, експертних систем, геоінформаційних 
систем та систем прийняття рішень, яке працює в мережі персональ-
них та кишенькових комп’ютерів, мобільних телефонів та Інтернет-
середовищі; друковані видання та брошури; інтерактивні додатки на 
електронних носіях.

Продовжуючи розглядати сучасний стан інформаційно-консуль-
таційного забезпечення сільського туризму в Україні, варто зверну-
ти увагу на те, що у нас діє значна кількість туристично-інформа-
ційних центрів [10]. Туристично-інформаційний центр – це місце, 
де надається інформація про туристично-рекреаційні можливості, в 
тому числі місця, ресурси обраного туристом регіону. Характерною 
рисою всіх туристично-інформаційних центрів по Україні є ряд по-
слуг для відвідувачів центру, а саме: весь спектр довідкової інфор-
мації; промоційні та рекламно-інформаційні матеріали (брошури, 
карти, довідники); Wi-Fi, Інтернет; бронювання місць у готелях та 
приватних садибах у межах певної області; замовлення екскурсійних 
послуг (екскурсії містом).

Отже, у сфері інформаційно-консультаційного забезпечення, спря-
мованого на розвиток сільського туризму в Україні, відбуваються 
певні заходи. Разом з тим, успішному розвитку сільського туризму 
в Україні перешкоджає недосконалість процесу надання інформацій-
но-консультаційних послуг. Недосконалість інформаційно-консуль-
таційного забезпечення управління сільським туризмом в умовах 
сьогодення характеризується насамперед невідображенням індикато-
рів розвитку галузі, як кількісних, так і якісних. Це, в свою чергу, 
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призводить до нівелювання їх впливу у загальноекономічному роз-
витку регіону та країни в цілому і потребує застосування сучасних 
інформаційних технологій з інтерактивними консалтинговими сис-
темами. 

Важливою складовою подальшого розвитку консалтингової діяль-
ності в Україні є організація впровадження та використання іннова-
ційних консалтингових систем і технологій. Закордонний досвід 
провідних країн світу, таких як США, Канада, Німеччина, свідчить 
про ефективність їх функціонування на основі інноваційних моделей 
діяльності [11]. При цьому інноваційні консалтингові системи і тех-
нології стають головним інструментарієм поширення ринкової інфор-
мації серед сільськогосподарських виробників та населення.

Сучасна концепція консалтингових систем і технологій базується 
на оптимальній комбінації засобів комп’ютерної техніки, комп’ютерних 
мереж, програмного забезпечення, операційних систем і баз даних, 
які мають своєю місією накопичення, зберігання та передачу великих 
обсягів даних в електронному виді.

Інновації змінюють умови та форми накопичення, обробки та 
передачі великих обсягів електронної інформації. Застосування ін-
новаційних засобів телекомунікацій, Інтернет-технологій, інновацій-
них комп’ютерних програм на основі цифрових технологій та дис-
танційної освіти створює умови значного розширення аудиторій 
фахівців на місцевому, регіональному та національному рівнях. В 
цьому випадку створюються необмежені можливості залучення фа-
хівців щодо користування інформацією, яка є відображенням резуль-
татів наукових досліджень та акумуляцією нових знань.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій сприяє безперерв-
ному поширенню знань та інформації в суспільстві. Для того, щоб 
інформація швидко знайшла свого користувача, працюють консуль-
танти – фахівці, що формують кваліфіковані рекомендації щодо її 
застосування. Такі люди мають володіти сучасними консультаційни-
ми технологіями та системами.

Створення нових високоефективних інтерактивних консалтинго-
вих систем допомагатиме консультанту розробляти оптимальні реко-
мендації щодо прийняття науково обґрунтованих рішень у різних 
областях проблем, що консультуються. 

Інтерактивна консалтингова система – це складна людино-машин-
на система, в якій повинні поєднуватися машинна обробка інформа-
ції і автоматизація формування рекомендацій з діяльністю людини, 
що виступає в ролі оператора, керівника, експерта. Роль людини, 
навіть при дуже високому рівні автоматизації консалтингових про-
цесів, є провідною, оскільки вона завжди виконуватиме найважли-
віші функції – вибір мети і критеріїв формування рекомендацій, 
пошук альтернатив досягнення цілей, обґрунтування методів форму-
вання рекомендацій, техніко-економічний аналіз тощо. 

Визначивши основні етапи та позиції, що характеризують процес 
організації сільського туризму, зокрема нормативно-правові аспекти, 
особливості різних типів об’єктів та напрямів діяльності в сільсько-
му туризмі, питання категоризації тощо, побудовано алгоритм, що 
дозволяє організувати інтерактивний діалог користувача (особи, що 
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зацікавлена в організації сільського туризму) із консультаційною 
системою. В кінцевому результаті система має надати користувачу 
набір рекомендацій, що відповідають введеній ним інформації.

У ринковій економіці необхідно не тільки мати знання, але й 
безупинно їх поповнювати. Інтерактивна консалтингова система 
допоможе досягти успіху в сільському туризмі, забезпечити зна-
ннями і в інтерактивному режимі одержати відповідь на запитання 
клієнта.

Ефективність функціонування інтерактивної консалтингової 
системи, її надійність і практичність підтримується програмним 
забезпеченням, що являє собою сукупність програм – впорядкова-
ного набору команд, призначених для розв’язання завдань на 
комп’ютері. 

Програмне забезпечення поділяється на три класи: системне (про-
грами постачаються разом із комп’ютером); прикладне (розрахунко-
ві, навчаючі, моделюючі програми) та інструментальне (редактори 
(текстові, графічні, музичні), системи табличної обробки даних (та-
бличні процесори), системи управління базами даних) тощо.

Безпосереднім прикладом має стати розробка інформаційно-кон-
сультаційного забезпечення для організації сільської садиби з ви-
користанням сучасного програмного та матеріально-технічного забез-
печення високоефективної інтерактивної консалтингової системи [12]. 
За допомогою мов програмування HTML, CSC, XML, PHP відбува-
ється програмування інтерфейсу(набору інструментів для взаємодії 
людини і комп’ютерної системи) даного програмного продукту та 
побудови логічної системи вирішення консалтингових задач для 
сільського туризму.

Застосування інтерактивної консалтингової системи в сільському 
туризмі надає користувачам сучасний інструмент пізнавальної та 
виробничої діяльності із значним арсеналом інформаційно-консуль-
таційних методів та комп’ютерних програм їх реалізації для зна-
ходження оптимального рішення для клієнта.

Пропонується створення туристичних інформаційно-консультацій-
них центрів з використанням інтерактивних консалтингових систем. 

Туристичний інформаційно-консультаційний центр передбачає 
надання різноманітної туристичної інформації (від реклами – до 
маршрутів і розміщення), консультацій (від підбору відпочинку, 
створення агросадиби, категорізації – до застосування альтернатив-
них джерел енергії тощо) з використанням інтерактивних консал-
тингових систем, організацією тренінгів щодо навчань з активного 
туризму та туристичного супроводу.

Такі центри передбачається організовувати на обласному, регіо-
нальному і локальному рівнях, створивши так звану державну ту-
ристичну інформаційно-консультаційну мережу.

Висновки. Таким чином, створення туристичних інформаційно-
консультаційних центрів з інтерактивними консалтинговими систе-
мами для сільського туризму є необхідним в умовах ринку. При 
цьому слід застосовувати сучасні інформаційні технології, що базу-
ються на оптимальній комбінації засобів комп’ютерної техніки, 
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комп’ютерних мереж, програмного забезпечення, операційних систем 
і баз даних, які мають своєю місією накопичення, зберігання та 
передачу великих обсягів даних в електронному вигляді.

Основою такої діяльності виступає сільський туризм, що розви-
вається, консультант, якому потрібно оперативно надавати рекомен-
дації клієнтам, використовуючи для цього: людину з її потребами, 
інтересами, можливостями; інформаційне забезпечення з базами 
даних та базами знань; технічне забезпечення з сучасним комп’ютерним 
обладнанням та Інтернетом; математичне забезпечення з його мето-
дами і моделями та програмне забезпечення – тобто весь сучасний 
інструмент пізнавальної та виробничої діяльності із значним арсе-
налом методів і програм для цього.

Узагальнюючи, можна зробити висновок, що створення мережі 
туристичних інформаційно-консультаційних центрів забезпечить ста-
лий сільський розвиток і благополуччя об’єднаних територіальних 
громад.
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ОНТОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ Е-СЦЕНАРІЮ НАУКОВИХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ОПЕРАЦІОНАЛЬНОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ БАЗИ ЗНАНЬ

Предмет дослідження – ефективність інформаційної підтримки дослідниць-
кої діяльності на основі застосування сучасних мережних технологій 
е-дистанційного доступу до розподілених систем формування знань. Метою на-
писання статті є визначення онтологічної моделі у форматі Е-сценарію наукових 
досліджень як засобу організації операціональної дослідницької бази знань. 
Методологія проведення роботи – використання інформаційно комунікаційних 
технологій (ІКТ) та методів онтологічного модулювання баз знань у сфері ін-
формаційної підтримки наукових досліджень. Результати роботи – запропоно-
вана онтологічна модель Е-сценарію наукових досліджень як засобу організації 
операціональної дослідницької бази знань та визначені принципи і методи її 
побудови. Висновки – одним з перспективних напрямків подальшого вдоскона-
лювання наданої моделі Е-сценарію наукових досліджень є розроблення мето-
дологічних, онтологічних і логічних основ конструювання знань на її основі. 
Онтології відіграють вирішальну роль у моделі опису формування таких систем. 
Це передбачає вирішення актуальних проблем підвищення ефективності дослід-
ницької роботи. Однією з перспективних задач розвитку наданої ІКТ є створен-
ня системи онтологічних описів різноманітних об’єктів наукових досліджень в 
процесі науково-дослідницької діяльності, що стає одночасно засобом засвоєння 
методології наукового пізнання і формування нових дослідницьких баз знань. 
Використання запропонованого методу побудови онтологічної моделі Е-сценарію 
наукових досліджень дозволяє зробити цей процес, з однієї сторони, більш пер-
соніфікованим, а з іншої – більш мобільним та необмеженим у форматі електро-
нного розповсюдження знань. Тобто, надана система формування знань дозволяє 
будувати як персональні бази знань, так і колективні. Це досягається за раху-
нок того, що науковий дослідник має можливість використовувати свій власний 
досвід, будуючи персональні Е-сценарії формування знань, і при необхідності 
підключати до них інші Е-сценарії знань колег-дослідників або вбудовувати свої 
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знання в їх Е-сценарії знань, чи передавати їх персонально своїм колегам, тим 
самим розповсюджувати свої знання в професіональній сфері та створювати 
творчі наукові колективи.

Ключові слова: науково-дослідницька діяльність, операціональна база знань, 
онтологічне моделювання, Е-сценарій, ІКТ, інформаційна підтримка.

Кальной Сергей Прокофьевич 
старший научный сотрудник Малой академии наук Украины, Киев

Онтологическая модель Е-сценария научных исследований  
как средство организации операциональной исследовательской 
базы знаний

Предмет исследования – эффективность информационной поддержки иссле-
довательской деятельности на основе применения современных сетевых техноло-
гий е-удаленного доступа к распределенным системам формирования знаний. 
Целью написания статьи является определение онтологической модели в форма-
те Е-сценария научных исследований как средства организации операциональной 
исследовательской базы знаний. Методология проведения работы – использова-
ние информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и методов онтологи-
ческого моделирования баз знаний в сфере информационной поддержки научных 
исследований. Результаты работы – предложена онтологическая модель 
Е-сценария научных исследований как средство организации операциональной 
исследовательской базы знаний и определены принципы и методы ее построения. 
Выводы – одним из перспективных направлений дальнейшего совершенствования 
предоставленной модели Е-сценария научных исследований является разработка 
методологических, онтологических и логических основ конструирования знаний 
на ее основе. Онтологии играют решающую роль в модели описания формирова-
ния таких систем. Это предполагает решение актуальных проблем повышения 
эффективности исследовательской работы. Одной из перспективных задач разви-
тия предоставленной ИКТ является создание системы онтологических описаний 
различных объектов научных исследований в процессе научно-исследовательской 
деятельности, что становится одновременно средством усвоения методологии на-
учного познания и формирования новых исследовательских баз знаний. Исполь-
зование предложенного метода построения онтологической модели Е-сценария 
научных исследований позволяет сделать этот процесс, с одной стороны, более 
персонифицированным, а с другой – более мобильным и неограниченным в фор-
мате электронного распространения знаний. Таким образом, предоставленная 
система формирования знаний позволяет строить как персональные базы знаний, 
так и коллективные. Это достигается за счет того, что научный исследователь 
имеет возможность использовать свой собственный опыт, строя персональные 
Е-сценарии формирования знаний, и при необходимости подключать к ним дру-
гие Е-сценарии знаний коллег-исследователей, встраивать свои знания в их Е-сце-
нарии знаний или передавать их персонально своим коллегам, тем самым ра-
спространять свои знания в профессиональной сфере и создавать творческие 
научные коллективы.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, операциональная 
база знаний, онтологическое моделирование, Е-сценарий, ИКТ, информационная 
поддержка.

Kalnyi Sergiy, 
Senior Researcher, at the Small Academy of Sciences (MAS) of Ukraine, Kyiv

Ontological model of the e-scenario of scientific research as  
a means of organization of the operational research base

The subject of the research is the effectiveness of information support of 
research activity on the basis of application of modern network technologies of 
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e-remote access to the distributed systems of knowledge formation. The purpose 
of this article is to identify the ontological model in the format of the E-scenario 
of scientific research, as a means of organizing an operational research knowledge 
base. The methodology of the work is the use of information and communication 
technologies (ICT) and methods of ontological modulation of knowledge bases in 
the field of information support for scientific research. Results of the work is the 
ontological model of E-scenario of scientific researches as a means of organization 
of operational research base of knowledge is offered and the principles and meth-
ods of its construction are defined. Conclusions – One of the promising directions 
of further refinement of the provided model of E-scenario of scientific researches 
is development of methodological, ontological and logical bases of knowledge con-
struction on its basis. Ontologies play a crucial role in describing the formation 
of such systems. This involves solving urgent problems of increasing the effective-
ness of research. One of the promising tasks for the development of ICT provided 
is the creation of a system of ontological descriptions of various objects of scien-
tific research in the process of research activities, which simultaneously becomes 
a means of mastering the methodology of scientific knowledge and the formation 
of new research bases of knowledge. The use of the proposed method of construct-
ing the ontological model of the E-scenario of scientific research allows to make 
this process more personalized on the one hand and more mobile and unrestricted 
in the format of electronic dissemination of knowledge on the other. That is, the 
given system of knowledge formation allows to build both personal knowledge 
bases and collective ones. This is achieved by the fact that the researcher has the 
opportunity to use his or her own experience by building personal E-scenarios of 
knowledge formation and, if necessary, to connect them to other E-scenarios of 
knowledge of fellow researchers, or to integrate their knowledge in their E-scenar-
ios of knowledge, or to transfer them thereby personally disseminating their 
knowledge in the professional field to their colleagues and creating creative scien-
tific teams.

Keywords: research activity, operational knowledge base, ontological modeling, 
E-scenario, ICT, information support.

Вступ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) є умовою забезпечення новаторської альтернативи традиційним 
методам інформаційної підтримки наукових досліджень, створюючи 
можливості для доступу до інтерактивних занять і сумісної роботи 
в комп’ютерній мережі незалежно від місця їх розташування. В та-
ких умовах ключовим моментом є форма організації та доступу до 
інформаційних джерел формування знань, що розміщуються у від-
повідних середовищах та можуть бути доступними з будь-якого міс-
ця та в будь-який час.

Нині при розробленні мережних систем управління інформацій-
ними джерелами, що супроводжують процес наукових досліджень, 
проблематична задача – не програмний аспект, а завдання пошуку, 
формулювання, структурування та подання даних і повідомлень, з 
яких у подальшому формуються знання [Leech, S. A. andS. G. Sutton. 
2002], [Pugh, K. and L. Prusak. 2013], [Smedley, G. A. and S. G. Sut-
ton. 2004], [Wenger, E., R. McDermott and W. M. Snyder. 2002]. Для 
вирішення цієї проблеми пропонується створити онтологічно-струк-
туровану та операціонально орієнтовану базу знань, ключовою фор-
мою організації знань якої є Е-сценарій наукових досліджень.

Існуючі системи організації та управління базами знань в Е-мережі 
мають широку теоретичну й практичну платформу досліджень та 
використання [Boland, R. J. Jr., J. Singh, P. Salipante, J. D. Aram, 
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S. Y. Fayand P. Kanawattanachai. 2001.], [Dalkir, K. and J. Liebowitz. 
2011], [Kogut, B. 2000], ] [O’Leary, D. E. 1998]. Останні теоретичні 
дослідження і практичні результати зазначеної сфери спираються на 
побудову онтологічних моделей баз знань та створених на її основі 
різноманітних ІКТ, таких як: «ТОДОС», «Граф-едітор», «Лінгвістич-
ний корпус», Exalead, Protйgй, KAON2, Sesame, IBMSHER, JosekiJena, 
OracleSpatial та інші. [O’Leary, D. E. 2016], [Krуtkiewicz, M.and 
Wojtkiewicz K.2005], [Палагин А.В., Крывый С.Л., Петренко Н.Г. 
2012]. 

Виклад основного матеріалу. Використання програмно-інформа-
ційних засобів ІКТ в процесі інформаційної підтримки наукових 
досліджень забезпечує побудову мережевого середовища, в якому 
підтримується режим дистанційної взаємодії між учасниками науко-
вих досліджень. Е-дистанційна взаємодія – це мережне віртуальне 
середовище, за яким учасники процесу наукових досліджень здій-
снюють переважно індивідуалізовану взаємодію як асинхронно, так 
і синхронно в часі, переважно і принципово використовуючи елек-
тронні транспортні системи постачання наукових матеріалів та інших 
інформаційних об’єктів. Однією із задач діяльності в цьому середо-
вищі є надання умов ефективного використання інформаційних ре-
сурсів усіма учасниками процесу наукових досліджень. Для цього 
створюються засоби формалізації різноманітних інформаційних дже-
рел формування знань, що враховують специфіку процесу наукових 
досліджень. Процес формалізації знань наукових досліджень зале-
жить не тільки від структури об’єкту досліджень та його функціо-
нальної характеристики, а й від засобів досліджень та операціональ-
ної діяльності науковців, що досліджують наданий об’єкт. 

За допомогою програмно-інформаційних компонентів ІКТ забез-
печується створення та використання баз знань, на основі яких ре-
алізується процес інформаційної підтримки процесу наукових до-
сліджень [Chandrasekaran, A. аnd K. Linderman. 2015], [Leitner, K. 
аnd C. Warden. 2004]. При використанні програмно-інформаційних 
засобів ІКТ у науково-дослідницькій діяльності було враховано той 
факт, що обсяг і розмаїтість даних та повідомлень, за різним про-
філем знань, нині настільки об’ємний, що виникає необхідність їх 
класифікації з погляду належності до предметної області дослід жень 
або сфер інтересів усіх учасників процесу наукових досліджень, а 
також від розв’язуваних ними задач. І мова йде не тільки про дані, 
що зберігаються в спеціалізованих базах або інформаційних схови-
щах, але й про динамічні повідомлення, які генеруються певними 
джерелами в міру потреби. Застосування цих програмно-інформацій-
них засобів ІКТ орієнтовано на розв’язання наступних задач:

– забезпечення можливості оперативної організації доступу до 
інформаційних джерел формування знань, що стосуються однієї пред-
метної області досліджень або об’єднаних схожими інтересами сфер 
діяльності;

– підтримку взаємодії всіх учасників процесу наукових дослі-
джень у рамках неодиничної множини предметних областей з мож-
ливістю розширення цієї множини;
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– забезпечення можливості розширення списку джерел і спожи-
вачів різнорідних інформаційних джерел формування знань з ураху-
ванням результатів роботи учасників процесу досліджень;

– обмеження доступу до інформаційних ресурсів наукового при-
значення рамками конкретної предметної області досліджень або 
сфери інтересів у зв’язку з можливістю розв’язання попередньої за-
дачі;

– забезпечення можливості для кожного суб’єкта процесу науко-
вих досліджень використання інформаційних ресурсів наукового 
призначення кількох предметних областей;

– забезпечення можливості оперативного пошуку джерела необ-
хідних інформаційних ресурсів учасниками процесу досліджень, а 
також їх оперативного взаємообміну.

Завдання при формуванні мережевої бази знань наукових дослі-
джень – накопичувати не розрізнені дані, а структуровані, формалі-
зовані інформаційні джерела – закономірності й принципи, що до-
зволяють вирішувати реальні завдання при виконанні дослідницької 
діяльності. Онтологічний підхід до проектування мережевої дослід-
ницької бази знань якраз і дозволяє створювати системи, в яких 
інформаційні джерела формування знань стають онтологічно-струк-
туровані та доступні для всіх учасників процесу наукових дослі-
джень. Основні переваги цього підходу:

– онтологічний підхід надає користувачеві цілісний, системний 
погляд на певну предметну область наукових досліджень;

– інформаційні джерела про предметну область наукових дослі-
джень представлені однотипно, що спрощує їхнє сприйняття;

– побудова онтології дозволяє оперативно відновити відсутні ло-
гічні зв’язки предметної області досліджень, не порушуючи загальну 
структуру бази знань.

Важливість онтологічного підходу в створенні мережевої дослід-
ницької бази знань обумовлена   також тим, що якщо інформаційні 
джерела формування знань не описати і не тиражувати, вони, в 
кінцевому рахунку, стають застарілими і неактуальними. Навпаки, 
інформаційні джерела формування знань, що онтологічно-структу-
ровані, мережевно розповсюджуються та використовуються, можуть 
генерувати нові знання. Онтологічний підхід дозволяє подавати тер-
міни, поняття в такому вигляді, що вони стають придатними для 
комп’ютерного опрацювання [O’Leary, D. E. 1998], що приводить 
наукову термінологію до формалізованого виду і сприяє однаковому 
її розумінню всіма учасниками наукових досліджень.

До онтологічних аспектів відноситься коло питань, починаючи 
від сфери застосування й до формального опису компонентів 
комп’ютерних онтологій предметних областей досліджень. На фор-
мальному рівні онтологія – система, що складається з множини термі-
нів, тверджень про ці поняття, на основі яких можна будувати 
класи, об’єкти, зв’язки, функції та теорії. Комп’ютерну онтологію 
деякої предметної області досліджень можна розглядати як загально-
значущу, відкриту базу інформаційних джерел формування знань, 
що представлена загальноприйнятою (формальною) мовою специфі-
кації. В онтолого-класифікаційній схемі засобів і методів штучного 
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інтелекту онтологічний підхід трактується як різновид системного 
підходу, заснованого на формуванні знань [Krуtkiewicz, M., Wojtkie-
wicz, K. 2009]. Онтологічний підхід забезпечує ефективне проекту-
вання компонентів будь-якої знання-орієнтованої інформаційної об-
ласті досліджень.

Практично всі моделі онтології містять певні концепти (поняття, 
класи), властивості концептів (атрибути, ролі), відношення між кон-
цептами (залежності, функції) та додаткові обмеження, що визна-
чаються аксіомами. Концептом може бути опис задачі, функції, дії, 
стратегії, процесу міркування, процесу виконання дослідження тощо 
[Krуtkiewicz, M., Wojtkiewicz, K. 2005]. При цьому увага спрямо-
вана на формалізацію етапів побудови, структурування й подання 
інформаційних джерел формування знань, що дозволяє учасникам 
процесу досліджень ефективно засвоювати теоретичний матеріал у 
поєднанні з практичними та лабораторними дослідженнями. В свою 
чергу, ефективна реалізація зазначених етапів і одержання кінцево-
го результату (бібліотеки онтологічних баз інформаційних джерел 
формування знань) неможлива без проведення системно-онтоло гічного 
аналізу заданої сукупності інформаційних ресурсів обраної предмет-
ної області досліджень.

Поняття онтології та онтологічного аналізу ввійшли в процедури 
і стандарти моделювання ІКТ-систем баз знань науково-дослідниць-
кого призначення [Chandrasekaran, A. аnd K. Linderman. 2015], 
[Leitner, K. аnd C. Warden. 2004]. Адже описання таких систем – 
є структурування інформаційних джерел формування знань. Реалі-
зація зазначених технологій потребує врахування різних формально-
методологічних вимог, критеріїв і оцінок. Наведемо основні з них.

Побудова інформаційної й функціональної моделей.
Необхідність структурування термінів і понять.
Правила формування достовірних тверджень і висновків, що опи-

сують терміни й поняття.
На початковому етапі побудови онтологічної моделі повинні бути 

виконані наступні завдання:
– створення та документування словника термінів;
– описання правил, згідно з якими на базі введеної термінології 

формуються достовірні твердження, що характеризують стан системи;
– побудова моделі, за допомогою якої на основі існуючих твер-

джень можна формувати необхідні додаткові твердження.
Онтологічна система характеризується єдністю, логічним взаємо-

зв’язком і несуперечністю використовуваних понять [Nirenburg, S., 
Raskin, 2004]. 

Візуальні методи проектування онтологій [Palash Bera, Andrew 
Burton-Jonesand Yair Wand. 2011] сприяють швидшому і повнішому 
розумінню структури знань предметної області наукових досліджень. 
Водночас об’єктивні обставини, час та місце спілкування, не завжди 
співпадають з можливостями їх учасників. Також програма, за якою 
проводиться дослідження, не відображає процес його проведення, 
дослідницьку і консультаційну взаємодію та оцінку результатів, а 
містить тільки загальні методичні рекомендації стосовно її виконан-
ня. Тому постає необхідність створення системи е-дистанційної ін-
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формаційної підтримки виконання наукових досліджень. Одним з 
підходів, що забезпечить ефективне функціонування такої системи, – 
є побудова онтологічної моделі Е-сценарію наукових досліджень. 
Е-сценарій наукових досліджень – це персоніфікована онтологічна 
система формалізації процесу інформаційної підтримки проведення 
дослідження з урахуванням предметної області досліджень, області 
використання знань та операціональної області досліджень, що ви-
ступає як засіб організації операціональної дослідницької бази знань. 

У відповідності до вище сказаного, кожна із сучасних моделей 
побудови баз знань має свою організаційну структуру, яка формує 
функціональні зв’язки між інформаційними об’єктами бази знань. 
При цьому майже всі інформаційні об’єкти сучасних баз знань по-
вністю інтегруються з її функціональною структурою, що визначає 
великі структурні розміри таких баз знань. Управління такими сис-
темами баз знань вимагає великих обчислюваних ресурсів, що без-
посередньо впливає на час обробки інформації. Крім того, такі сис-
теми не орієнтовані на персоніфікований підхід до їх організації та 
управління. Для вирішення цієї проблеми пропонується формувати 
структуру бази знань у вигляді сукупності окремих персоніфікованих 
Е-сценаріїв, які в межах заданої онтологічної структури операціо-
нально формуються у відповідності до обраного об’єкту та поставле-
ної задачі. При необхідності, створити новий Е-сценарій, який би 
включав в себе інші Е-сценарії, що зберігаються в базі знань у ви-
гляді xml-файлів, вони підключаються до нього або автоматично у 
форматі гіперпосилань, або операціонально, шляхом вбудовування 
його інформаційної структури в базову структуру Е-сценарію, що 
створюється. Після чого об’єднана структура Е-сценарію запам’я-
товується у файлі формату xml. Таким чином, база знань у цьому 
випадку має файлову операціональну структуру, яка включає в себе 
онтологічно-структуровані Е-сценарії у форматі xml-файлів. Тобто, 
в нашому випадку кожен Е-сценарій наукових досліджень, в межах 
заданої онтологічної структури, персонально формується у відповід-
ності до обраного об’єкту досліджень та поставленої задачі, а потім 
зберігається у форматі xml-файлу в базі знань. 

Процес формування онтологічної моделі Е-сценарію наукових до-
сліджень полягає в тому, що, маючи опис певних понять, можна 
узгоджено подавати їх у вигляді об’єктів засобами побудови онтології. 

Загальна формула формалізації цієї онтологічної моделі має на-
ступний вигляд:

S={Oa{Pb{Td{Ee{Cq{Mv{Zg}Rh{Zg}}}}}}} , де:

Об’єкти досліджень:  О={Оa},а=1,2,3, ….m;
Предмети досліджень:  P={Оa{Pb}},b=a1, a2, a3, ….. , an;
Теми досліджень:  T={Pb{Td}},d=b1, b2, b3, ….. , bn;
Етапи досліджень:  Е={Td{Еe}},e=d1,d2, d3, ….. , dn;
Мета досліджень:  C={Еe{Cq}},q=e1, e2, e3, ….. , en;
Засоби досліджень:  Z={Cq{Zg}},g=q1, q2, q3, ….. , qn;
Маршрут досліджень:  М= {Cq{Mv{Zg}}},v=g1, g2, g3, ….. , gn;
Оцінка результатів:  R={Cq{Rh{Zg}}}h=v1, v2, v3, ….. , hn.
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У табличному вигляді онтологічна модель Е-сценарію наукових 
досліджень представлена в Табл.1. 

Таблиця № 1.

Ім’я об’єкту Ім’я класу Назва ознаки
Умови ідентифікації озна-

ки: {x|F(x)}*)

Об’єкти  
досліджень

О {Оa} {Оa|F(Оa)}

{Оa} P
Предмети 
досліджень

Предмети 
досліджень

Р {Оa{Pb}} {Оa{Pb}|F(Оa{Pb})}

{Оa{Pb}} T
Теми 
досліджень

Теми 
досліджень

T {Pb{Td}} {Pb{Td}|F(Pb{Td })}

{Pb{Td}} Е
Етапи  
досліджень

Етапи  
досліджень

Е {Td{Еe}} {Td{Еe}|F(Td{Еe})}

{Td{Еe}} C
Мета 
досліджень

Мета 
досліджень

C {Еe{Cq}} {Еe{Cq}|F(Еe{Cq})}

{Еe{Cq}} R
Засоби  
досліджень

Засоби  
досліджень

R {Cq{Rg}} {Cq{Rg}|F(Cq{Rg})}

{Td{Еe}} M
Маршрут  
досліджень

Маршрут  
досліджень

M {Cq{Mv{Rg}}} {Cq{Mv{Rg}}|F(Cq{Mv{Rg}})}

{Cq{Mv{Rg}}} O
Оцінка  
результатів

Оцінка  
результатів

O {Cq{Oh{Rg}}} {Cq{Oh{Rg}}|F(Cq{Oh{Rg}})}

*) Умови ідентифікації ознаки:{x|F(x)} – визначає множину всіх 
таких, що вірно F(x). Приклад: {k Ka|k<5} = {1,2,3,4}

Виходячи з вищезазначеного, онтологічна граф-структурована 
модель Е-сценарію наукових досліджень, як засобу організації опе-
раціональної дослідницької бази знань, має наступний вигляд (рис.1):
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Рис.1. Загальна онтологічна структура організації Е-сценарію  
наукових досліджень.

Надана онтологічна модель Е-сценарію наукових досліджень 
(Рис.1) включає в себе три системних блоки. Це блоки:

«Предметна область досліджень», призначена для формалізації 
зв’язків між предметами досліджень та пов’язаною з ними програмою 
досліджень, яка в свою чергу включає мету досліджень, теми до-
сліджень та етапи досліджень.

«Область використання знань», призначена для формалізації 
засобів досліджень у базу знань. Включає в себе:

Матеріальні засоби. Це, в першу чергу, прилади для наукових 
досліджень. В історії з виникненням матеріальних засобів пізнання 
пов’язане формування емпіричних методів дослідження – спостере-
ження, вимірювання, експерименту. Ці засоби безпосередньо спря-
мовані на досліджувані об’єкти, їм належить головна роль емпірич-
ної перевірки гіпотез та інших результатів наукового дослідження у 
відкритті нових об’єктів, фактів.

Інформаційні засоби (обчислювальна техніка, інформаційні тех-
нології, засоби телекомунікацій). 

Логічні засоби. Засоби побудови умовисновків і доказів, що до-
зволяють відокремлювати справжні, об’єктивні аргументи від хибних, 
інтуїтивних. Приклади логічних задач:

– яким логічним вимогам повинні відповідати міркування, що 
дозволяють робити об’єктивно-істинні висновки; яким чином конт-
ролювати характер цих міркувань?
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– яким логічним вимогам має відповідати опис емпірично спо-
стережуваних характеристик?

– як логічно аналізувати вихідні системи наукових знань, як по-
годжувати одні системи знань з іншими системами знань (наприклад, 
у соціології і близько з нею пов’язаної психології)?

– яким чином будувати наукову теорію, що дозволяє давати на-
укові пояснення, передбачення і т.д.?

Мовні засоби (правила побудови визначень, понять). У будь-якому 
науковому дослідженні вченому доводиться уточнювати введені по-
няття, символи і знаки, використовувати новітні поняття і знаки. 
Визначення завжди пов’язані з мовою як засобом пізнання і вира-
ження знань. Правила використання мов як природних, так і штуч-
них, за допомогою яких дослідник будує свої міркування і докази, 
формулює гіпотези, отримує висновки і т.д., є вихідним пунктом 
пізнавальних дій. Знання їх дуже впливає на ефективність викорис-
тання мовних засобів пізнання в науковому дослідженні.

Математичні засоби. Дозволяють розглядати об’єкти абстрактно 
від їх змісту у вигляді чисел і множин, а також систематизувати 
емпіричні дані, виявляти і формулювати кількісні залежності і за-
кономірності. Розвиток математичних засобів пізнання робить все 
більший вплив на розвиток сучасної науки, вони проникають і в 
гуманітарні, суспільні науки.

«Операціональна область досліджень», призначена для встанов-
лення маршруту досліджень, в якому покроково формалізується 
процедура («що зробити») проведення досліджень та дається «Оцін-
ка результату» їх виконання, яка обговорюється на наукових зборах 
різного формату та в наукових друкованих виданнях.

Для практичної реалізації функціонування наданої моделі Е-сце-
нарію наукових досліджень був розроблений ІКТ «Редактор сцена-
ріїв бази знань». 

«Редактор сценаріїв бази знань» є мережним ІКТ, який призна-
чений для створення різноманітних сценаріїв бази знань у заданій 
предметній області, які зберігаються у форматі xml-файлів, що дає 
можливість їх локального та персоніфікованого використання. Ство-
рені xml-сценарії бази знань можливо об’єднувати між собою у нові 
інформаційні структури, тим самим створюючи нові Е-сценарії бази 
знань, які в свою чергу стають об’єктами для нових Е-сценаріїв 
і т. д.

ІКТ «Редактор сценаріїв бази знань» має широкий формат ви-
користання – від створення простих персональних інформаційних 
систем до складних операціональних об’єктно-орієнтованих баз знань.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
АКВАКУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ В КОНТЕКСТІ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Предмет дослідження – сучасний етап розвитку суспільства потребує розробки 
і впровадження нової моделі економіки України, що передбачає поєднання інте-
ресів споживачів і виробників продукції, збереження навколишнього середовища, 
поліпшення здоров’я населення та покращення екологічної ситуації. Виробництво 
та розповсюдження органічної продукції має знайти належне місце в цій новій 
моделі. Світова спільнота напрацювала значний досвід з розв’язання зазначених 
проблем, тому його вивчення і конструктивне використання може допомогти у 
формуванні нової національної економіки. Мета статті. Розробка науково-мето-
дичних і практичних пропозицій з метою забезпечення функціонування ринку 
органічної продукції аквакультури в Україні і світі та регулювання сектору ак-
вакультури в умовах конкурентного середовища й інноваційного розвитку аква-
культури. Методологія проведення роботи. Теоретичне й методичне підґрунтя дослі-
дження становить система як загальнонаукових, так і спеціальних методів науко-
вого пізнання, фундаментальні положення сучасної економічної теорії та 
практики. У науковому доробку використано такі методи як монографічний – при 
формулюванні підходів, що встановлює узгоджений набір правил для регулюван-
ня збирання інформації про стан довкілля, технічних та соціально-економічних 
параметрів секторів органічної аквакультури, економіко-статистичний – при ви-
значенні і розрахунку основних показників виробництва продукції органічної 
аквакультури в умовах інноваційної економіки. Результати роботи – запропоно-
вано методичні підходи щодо розвитку та функціонування ринку органічної про-
дукції як сільського господарства, так і аквакультури та обгрунтовано концепту-
альні засади в контексті удосконалення інструментів державного регулювання 
ринку органічної продукції в Україні. Висновки. Концептуальні підходи до фор-
мування на ринку пропозиції органічної продукції сільського господарства та 
аквакультури полягає в тому, щоб відтворити «виробничу діяльність» в природних 
агроекологічних системах, спираючись на екологічні процеси, біорізноманіття, та 
адаптовано до умов інноваційної економіки, поєднати в собі традиції, інновації і 
досягнення науки на досягнення запланованого рівня економічних показників, 
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поліпшення соціальних показників та максимального врахування інтересів усіх 
груп: виробників, споживачів, держави.

Ключові слова: ринок, галузь, інноваційна економіка, аквакультура, інстру-
менти державного регулювання, органічне виробництво, розвиток.

Махиборода Екатерина Вячеславовна,
соискатель кафедры глобальной экономики,  
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Функционирования рынка органической продукции 
аквакультуры в Украине и мире в контексте  
инновационной экономики

Предмет исследования – современный этап развития общества требует разра-
ботки и внедрения новой модели экономики Украины, которая предусматривает 
сочетание интересов потребителей и производителей продукции, сохранения окру-
жающей среды, улучшение здоровья населения и улучшение экологической ситу-
ации. Производство и распространение органической продукции должно найти 
достойное место в этой новой модели. Мировое сообщество наработало значительный 
опыт по решению указанных проблем, поэтому его изучение и конструктивное 
использование может помочь в формировании новой национальной экономики. 
Цель статьи. Разработка научно-методических и практических предложений с 
целью обеспечения функционирования рынка органической продукции аквакультуры 
в Украине и мире, регулирования сектора аквакультуры в условиях конкурентной 
среды и инновационного развития аквакультуры. Методология проведения работы. 
Теоретическую и методическую основу исследования составляет система как 
общенаучных, так и специальных методов научного познания, фундаментальные 
положения современной экономической теории и практики. В научном наследии 
использованы следующие методы как монографический – при формулировании 
подходов, устанавливает согласованный набор правил для регулирования сбора 
информации о состоянии окружающей среды, технических и социально-
экономических параметров секторов органической аквакультуры, экономико-
статистический – при определении и расчете основных показателей производства 
продукции органической аквакультуры в условиях инновационной экономики. 
Результаты работы – предложены методические подходы относительно развития 
и функционирования рынка органической продукции как сельского хозяйства, так 
и аквакультуры и обоснованно концептуальные основы в контексте усовершенство-
вания инструментов государственного регулирования рынка органической продук-
ции в Украине. Выводы. Концептуальные подходы к формированию на рынке 
предложения органической продукции сельского хозяйства и аквакультуры за-
ключается в том, чтобы воссоздать «производственную деятельность» в природных 
агроэкологических системах, опираясь на экологические процессы, биоразнообразие, 
и, адаптировано к условиям инновационной экономики, совместить в себе традиции, 
инновации и достижения науки на достижение запланированного уровня 
экономических показателей, улучшения социальных показателей и максимально-
го учета интересов всех групп: производителей, потребителей, государства.

Ключевые слова: рынок, отрасль, инновационная экономика, аквакультура, 
инструменты государственного регулирования, органическое производство, раз-
витие.

Makhyborodа Kateryna, 
applicant, Department of Global Economics, 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Functioning of the organic aquaculture products market in 
Ukraine and the world in the context of innovative economy
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Subject of research – The current stage of social development requires the 
development and implementation of a new model of the Ukrainian economy, which 
involves combining the interests of consumers and producers of products, preserving 
the environment, improving the health of the population and improving the 
environmental situation. The production and distribution of organic produce should 
find its place in this new model. The international community has accumulated 
considerable experience in addressing these issues, so its study and constructive use 
can help shape a new national economy. The purpose of the article. Development of 
scientific, methodological and practical proposals in order to ensure the functioning 
of the market of organic aquaculture products in Ukraine and worldwide and to 
regulate the aquaculture sector in a competitive environment and innovative 
development of aquaculture. The methodology of the work. The theoretical and 
methodological basis of the research is the system of both general scientific and 
special methods of scientific cognition, fundamental provisions of modern economic 
theory and practice. Methods such as monograph – in formulating approaches, which 
establishes an agreed set of rules for regulating the collection of information on the 
state of the environment, technical and socio-economic parameters of the organic 
aquaculture sectors, and economic and statistical – in determining and calculating 
the main indicators of organic aquaculture production in an innovative economy. The 
results of the work – methodological approaches to the development and functioning 
of the organic market of agriculture and aquaculture have been proposed and 
conceptual bases have been substantiated in the context of improving the instruments 
of state regulation of the organic market in Ukraine. Conclusions. Conceptual 
approaches to the formation of organic agriculture and aquaculture supply in the 
market are to recreate “production activity” in natural agro-ecological systems, based 
on ecological processes, biodiversity and, adapted to the conditions of innovative 
economy, to combine traditions, innovations and achievements science to achieve the 
planned level of economic indicators, improve social indicators and maximum 
consideration of the interests of all groups: producers, consumers, the state.

Key words: market, industry, innovative economy, aquaculture, instruments of 
state regulation, organic production, development.

Постановка проблеми. Наявний дефіцит якісної харчової про-
дукції у світі, належна ресурсна база та сприятливі природно-клі-
матичні умови України визначають перспективність та інвестиційну 
привабливість даного напрямку. 

Досвід розвинутих країн вказує на те, що органічна продукція 
завжди має стійкий попит [1]. Крім того, органічне виробництво 
аквакультури передбачає використання нових методів виробництва 
продукції. За досвідом високорозвинених країн, використання новіт-
ньої техніки, заснованої на високих інформаційних технологіях, 
космомоніторингу стану рослин, середовища і якості технологічних 
процесів, виконуваних сільськогосподарськими агрегатами, дозволяє 
підвищити рентабельність зернових на рівні 150 % і більше [4]. 
Продукція високої якості приносить на 40 % більше прибутку на 
інвестований капітал, ніж продукція низької якості. Тому інвестори 
прагнуть інвестувати капітал у ті напрями, де якість продукції є 
вищою. За даними експертів, інвестиції у виробництво органічної 
продукції на 15–20 % перевищують інвестиції у традиційне вироб-
ництво [14].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Базові дослідження 
проблем функціонування ринку органічної продукції сільського госпо-
дарства та аквакультури зробили такі вчені, як Артиш В. [6], Франк Ба-
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вець [2], Кваша С. [3], Безус Р. [7], Берлач Н. [8], Вдовенко Н. [9], 
Дудар О. [11], Ігнатенко М. [12], Сіненок І. [14].

Мета дослідження полягає у розробці пропозицій забезпечення 
функціонування ринку органічної продукції аквакультури в Україні 
і світі та регулювання сектору аквакультури в умовах конкурентно-
го середовища й інноваційного розвитку аквакультури. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження Федерації органічного 
руху України свідчать про те, що для того, щоб загальна площа 
країни під органічне виробництво досягла 3 % у найближчі 5 років, 
необхідні щорічні інвестиції в органічний сектор у розмірі не менше 
95–100 млн євро. Інвестиції у виробництво органічної продукції мо-
жуть окупатися від 2 до 10 років, проте обмеженість попиту на ор-
ганічну продукцію через низьку платоспроможність населення та не-
достатню обізнаність про переваги органічної продукції стримують цей 
процес [6]. 

За оцінками експертів, рентабельність виробництва органічної про-
дукції є вищою на 30–40 %, ніж при виробництві традиційної про-
дукції. Проаналізуємо канали розподілу органічної продукції сіль-
ського господарства та аквакультури у світі та Україні (табл. 1). 

Таблиця 1
Механізм розподілу каналів збуту органічної  

сільськогосподарської продукції та аквакультури

Великобританія, Данія,  
Швеція, Швейцарія,  

Фінляндія, Нідерланди
супермаркети (більше 75 %)

1 2

Франція супермаркети (більше 50 %)

спеціалізовані магазини здорового харчування (20 %)

прямий збут збільшує свою важливість

Канада супермаркети (більше 40 %)

великі мережі магазинів та окремі спеціалізовані 
магазини здорового харчування (33 %)
інші точки роздрібного продажу (18 %)
фермерські ринки, доставка в споживчих кошиках, 
служби харчування та клуби покупців (19 %)

Чехія роздрібні мережі (68 %)

спеціалізовані магазини здорового харчування (33 %)

розвиток органічного громадського харчування

продаж на фермах та через «доставку споживчих 
кошиків»
фермерські ринки (збільшення популярності)

Німеччина спеціалізовані магазини здорового харчування
прямі продажі на онові попереднього замовлення

Словаччина, Іспанія, 
Польща, Туреччина,

частка супермаркетів у загальному розподілі реа-
лізації органічної продукції низька

Словаччина прямий продаж від фермерів (90 %)



106 К. В. Махиборода
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
9
. 
—

 №
 2

0

1 2

Іспанія невеликі продовольчі магазини (85 %)
Польща прямий продаж та магазини здорового харчування 

(70 %)
спеціалізовані ринки органічних продуктів у вели-
ких містах

Туреччина спеціалізовані ринки органічних продуктів у вели-
ких містах

Україна Найпотужніші канали:
супермаркети («Сільпо», «Ашан», «Мегамаркет», 
«МETRO», «Billa», «Delight», «Novus», «Good 
Wine», «Фуршет»)
спеціалізовані магазини здорового харчування у 
містах мільйонниках («НатурБутік», «Еко-Шик», 
«Органік Ера»)
Знаходяться на стадії розвитку:
інтернет-магазини
мережа еко-готелів («Мезон Бланш»)
органічний кейтерінг (виїзне ресторанне обслугову-
вання)
Не користуються популярністю:
магазини на фермах
система доставок кошиків з органічними продуктами

Джерело: складено автором на основі [1; 7]

Переважна кількість європейських країн реалізують органічну 
продукцію сільського господарства та аквакультури через супермар-
кети (понад 75 %). 

З іншого боку, у країнах з низьким рівнем розвитку внутрішнього 
ринку органічної продукції (Словаччина, Іспанія, Польща, Туреччина) 
частка супермаркетів у загальному розподілі реалізації органічної про-
дукції сільського господарства та аквакультури низька. У практиці 
розвинутих країн світу існують три моделі каналів збуту органічної 
продукції сільського господарства та аквакультури, коли основними 
учасниками виступають кооперативи виробників та споживачів.

Доведено, що наведені моделі каналів збуту органічної продукції 
сільського господарства та аквакультури можна застосовувати в 
Україні для зміцнення кооперації виробників та споживачів орга-
нічної продукції. 

Стосовно взаємовідносин українських виробників органічної про-
дукції з європейськими імпортерами, слід зазначити, що останні 
наполягають на високій якості органічної продукції, але багато ор-
ганічних господарств, особливо у північній частині України, мають 
проблеми у досягненні технічних вимог щодо виробництва органічної 
продукції, наприклад борошномельної пшениці.

Іншою проблемою у стосунках з іноземними покупцями є нена-
дійність постачання органічної продукції з України через посеред-
ників. Існує два підходи щодо державної фінансової підтримки роз-
витку ринку органічної продукції (рис. 1).

Закінчення таблиці 1
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Рис. 1 Підходи державної фінансової підтримки  
розвитку ринку органічної продукції

Джерело: [3]

На нашу думку, в Україні слід застосовувати змішаний тип під-
тримки. Інтеграція України в ЄС допоможе отримувати пряму та 
непряму фінансову підтримку через надання пільг та преференцій, 
яка практикується у країнах-членах ЄС, проте на це потрібен час.

Для більш поглибленого аналізу ринку органічної продукції сіль-
ського господарства та аквакультури в Україні проведемо SWOT-
аналіз, за допомогою якого можна визначити сильні та слабкі сто-
рони розвитку ринку органічної продукції, його можливості та за-
грози. На основі SWOT-аналізу визначаються перспективи розвитку 
органічного ринку сільськогосподарської продукції та аквакультури 
і розробляється стратегія щодо підвищення ефективності функціо-
нування ринку органічної продукції (табл. 2).

Назва підходу

Американський

Європейський

фінансування науки, 
консультацій, 
сертифікації, 
маркетингу 

органічної продукції

пряме субсидування 
виробників 
(реалізація 

природоохоронних 
програм)

вищий рівень 
розвитку органічного 

виробництва, ніж 
розвитку торгівлі та 

більш ефективне 
забезпечення сталого 
розвитку сільських 

територій

гарантія якості 
виробленої продукції

кращий розвиток 
торгівлі органічної 
продукцією, ніж 

сфери її первинного 
виробництва

Сутність Результат
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Таблиця 2
SWOT–аналіз ринку органічної продукції сільського господарства  

та аквакультури в Україні

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)

1. Сприятливі природнокліматичні 
умови. 
2. Наявність значних та родючих сіль-
ськогосподарських площ.
3. Вигідне географічне положення 
України, близькість до Європейського 
Союзу.
4. Розвинена транспортна інфраструк-
тура.
5. Наявність спеціалізованих науково-
дослідних та селекційних установ.
6. Високий стійкий попит у іноземних 
споживачів у всьому світі. 
7. Зростання інтересу населення та 
представників органів влади України 
до органічної продукції на ринку.
8. Зростання асортименту продукції 
вітчизняного виробництва.
9. Органічне сільське господарство та 
аквакультура є одним із пріоритетів 
національного розвитку України в 
2015–2021 роках.
10. Наявність професійного органу сер-
тифікації, який визнаний ЄС.

1. Недосконалість нормативно-правової 
бази.
2. Високі ціни на сертифіковану орга-
нічну продукцію.
3. Відсутність детальної офіційної дер-
жавної статистики щодо виробництва 
органічної продукції сільського госпо-
дарства та аквакультури.
4. Неналагодженість державного управ-
ління.
5. Шахрайство на внутрішньому та 
міжнародному ринках.
6. Низький рівень обізнаності населен-
ня щодо сутності та переваг органічної 
продукції.
7. Недостатнє інфраструктурне забез-
печення ринку.
8. Відсутність державної підтримки у 
сфері освіти та науки.
9. Дефіцит фінансових ресурсів.
10. Низький рівень конкуренції між 
вітчизняними виробниками органічної 
продукції сільського господарства та 
аквакультури.

Можливості (O) Загрози (T)
1. Зростання попиту на органічну про-
дукцію сільського господарства та ак-
вакультури на внутрішньому ринку.
2. Розширення ринків збуту продукції 
та збільшення експорту якісної орга-
нічної продукції з України.
3. Розвиток сільських територій та 
створення додаткових робочих місць в 
сільській місцевості.
4. Реформування аграрного сектору, у 
т.ч. розробка місцевих державних про-
грам по розвитку інфраструктури рин-
ку, державна підтримка розвитку то-
варовиробників органічної продукції.
5. Розширення асортименту продукції.
6. Створення кластерних об’єднань і 
кооперативів.
7. Поглиблення зв’язків науки і ви-
робництва.
8. Поступовий розвиток безвідходного 
виробництва.
9. Зростання інвестиційної привабли-
вості аграрного сектора.
10. Перспективи залучення інвестицій-
них ресурсів для інноваційного розви-
тку підприємств.

1. Економічна і політична нестабіль-
ність у країні.
2. Недосконалість законодавства у сфе-
рі органічного виробництва сільського 
господарства та аквакультури.
3. Відсутність чесної конкуренції та 
можливість шахрайства.
4. Відсутність фінансової підтримки 
державних програм.
5. Неможливість залучити інвестицій-
ні ресурси у достатніх обсягах, обме-
женість кредитування через високі 
кредитні ставки.
6. Посилення конкуренції з іноземни-
ми виробниками та втрата ринків збу-
ту продукції.
7. Уповільнення темпу зростання рин-
ку через зниження рівня життя насе-
лення.
8. Демографічна та соціальна криза.
9. Деформована структура попиту і 
пропозиції через низьку купівельну 
спроможність населення.
10. Форс-мажорні обставини (стихійні 
лиха).

Джерело: складено автором
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Сильні сторони ринку органічної продукції сільського господар-
ства та аквакультури відображають його передумови розвитку та 
фактичні досягнення в Україні [7]. Можливості відображають пер-
спективи розвитку ринку. 

Слабкі сторони відображають внутрішні фактори, які стримують 
розвиток ринку. Загрози відображають можливі ризики та зовніш-
ні фактори, що можуть перешкоджати розвитку ринку органічної 
продукції. До виявлених основних слабких сторін ринку органіч-
ної продукції сільського господарства та аквакультур в Україні 
можемо віднести недосконалість нормативно-правової бази та від-
сутність програми загальнодержавної фінансової підтримки орга-
нічного сільськогосподарського виробництва та аквакультури; 
високі ціни на сертифіковану органічну продукцію через особли-
вості виробництва органічної продукції сільського господарства та 
аквакультури, високу вартість сертифікації, відсутність державної 
підтримки та низький попит на органічну продукцію на внутріш-
ньому ринку.

Також виявлено відсутність детальної офіційної державної ста-
тистики щодо виробництва та реалізації органічної продукції сіль-
ського господарства та аквакультури. В Україні офіційні дані, що 
стосуються ринку органічної продукції, представлено на Офіційному 
сайті Федерації органічного руху України, які відображають лише 
деякі показники. На сьогодні відсутній офіційний Реєстр виробників 
органічної продукції, який повинен оприлюднюватися на Офіційно-
му сайті Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів. Все це перешкоджає проведенню 
якісного глибокого аналізу ринку органічної продукції сільського 
господарства та аквакультури в Україні та прийняттю відповідних 
управлінських рішень, які стосуються забезпечення його ефективно-
го функціонування, розвитку національної економіки та інтеграції 
нашої держави у міжнародний простір.

Доведено, що неналагодженість державного управління полягає 
у відсутності чіткої відмінності між основними функціями всереди-
ні або між департаментами, що призводить до численних випадків 
дублювання обов’язків, завдань і заходів; застарілості адміністратив-
них систем, громіздкості звітності на паперових носіях, системи 
затверджень та контролю створюють високий рівень бюрократії і 
постійно відволікають від реалізації основної політики, виконання 
нормативних та технічних завдань;

Також існують високі ризики корупції, що пов’язані зі складною 
мережею необґрунтованого контролю, правил і процесів затверджен-
ня, управління державними активами і механізмами втручання. Ця 
система часто згадується як один з найбільш значущих чинників, 
що стримують розвиток українських аграрних підприємств і загалом 
агробізнесу. Тому зміна цієї структури є пріоритетним завданням 
для галузі. 

Населення не обізнане щодо переваг органічної продукції, осо-
бливостей її виробництва та місця продажу; споживачі вважають, 
що термін «органічний» є маркетинговим ходом виробників, який 
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стимулює платити більше. Недосконале інфраструктурне забезпечен-
ня ринку органічної продукції, а саме відсутність:

– розвинених національних кластерів органічного сільського гос-
подарства;

– розвиненої інфраструктури виробництва, переробки, спеціалі-
зованих складських приміщень для зберігання органічної продукції, 
мережі гуртової та роздрібної торгівлі;

– достатньої кількості освітніх установ для підвищення рівня 
знань сільгоспвиробників щодо виробництва органічної продукції та 
фахівців і консультантів, які спеціалізуються на органічному сіль-
ськогосподарському виробництві, маркетингу та реалізації органічної 
продукції.

Відсутність державної підтримки у сфері освіти, науки, консуль-
тацій, управління знаннями з органічного виробництва та збуту. 
Внаслідок цього в Україні спостерігається низький рівень наукових 
досліджень, освіти та надання консультацій стосовно ведення орга-
нічного виробництва. Рівень розробок української аграрної науки 
відстає від аналогічних розробок у розвинутих країнах світу, науко-
ві дослідження мають незначне фінансування з державного бюджету 
за майже повної відсутності фінансування з боку бізнесу. 

Низький рівень розвитку аграрної науки та освіти призводить до 
відсутності дієвої системи трансферу інновацій, розповсюдження 
сучасних технологій виробництва і переробки сільськогосподарської 
продукції та менеджменту в аграрному підприємництві, надання до-
радчих послуг середнім і малим підприємствам. Науковцям в Укра-
їні нині бракує кваліфікації для того, щоб інтегруватись до світової 
наукової аграрної спільноти.

Дослідженням встановлено, що відсутність такої системи значно 
знижує можливості розвитку середнього і малого підприємництва 
на селі, не сприяє підвищенню продуктивності виробничих ресурсів, 
збільшенню виробництва продукції з доданою вартістю і в кінцево-
му результаті не забезпечує зростання рівня добробуту сільських 
жителів.

Дефіцит фінансових ресурсів, високі процентні ставки за креди-
тами, відсутність пільгового кредитування виробників органічної 
продукції.

Низький рівень конкуренції між вітчизняними виробниками орга-
нічної продукції. Виробництво органічної продукції сільського госпо-
дарства та аквакультури виключно великими товаровиробниками. 

Відсутність доступу у малого та середнього бізнесу до фінансових 
ресурсів, які б дозволили розвиватись органічному агробізнесу, тому 
що держава зацікавлена у підтримці великих виробників [11].

Висновки. Концептуальні підходи до формування на ринку про-
позиції органічної продукції сільського господарства та аквакульту-
ри полягає в тому, щоб відтворити «виробничу діяльність» в при-
родних агроекологічних системах, спираючись на екологічні проце-
си, біорізноманіття, та, адаптовано до умов інноваційної економіки, 
поєднати в собі традиції, інновації і досягнення науки на досягнення 
запланованого рівня економічних показників, поліпшення соціальних 
показників та максимального врахування інтересів усіх груп: вироб-
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ників, споживачів, держави. Таким чином, маємо можливість прийти 
до висновків:

1. Розвиток виробництва органічної продукції сільського госпо-
дарства та аквакультури потребує вдосконалення відповідного інсти-
туціонального середовища, яке супроводжуватиметься упорядкуван-
ням існуючих та створенням нових формальних та неформальних 
інституцій.

2. Доцільним є врахування пропозицій щодо підвищення еколого-
економічної ефективності виробництва органічної продукції сільсько-
го господарства та аквакультури шляхом розробки та впровадження 
в практичну діяльність економіко-математичної моделі оптимізації 
його структури. Параметрами моделі є максимізація прибутку з 
урахуванням витрат на відновлення ресурсів, підвищення екологіч-
ної якості продукції і можливих цін реалізації під час сертифікації 
для просування продукції на ринок.

3. Формування та функціонування ефективного ринку органічної 
продукції сільського господарства та аквакультури, адаптованого до 
умов ринкової економіки, буде ускладненим без відповідного меха-
нізму, що забезпечується на макро- та мікрорівнях управління. 
Формування механізму розвитку ринку органічної продукції сіль-
ського господарства та аквакультури має здійснюватися за допомогою 
низки заходів через застосування інструментів регулювання через 
нормативно-правове, інформаційне, методичне забезпечення.
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MARKETING OF ORGANIC EGGS IN UKRAINE

The subject of research is a set of organizational and economic measures 
undertaken by the enterprises for the production of organic food eggs for the 
effective promotion of their products on the market of Ukraine and beyond. The 
purpose of this article is to analyze and determine the peculiarities of the marketing 
complex of enterprises producing food eggs and a separate segment of this market – 
organic eggs. Methodology of work – methods of theoretical generalization and 
comparison, economic analysis, structural-logical method and method of graphical 
interpretation. The results of the work – a system of methods and tools for 
increasing the efficiency of utilization and development of the potential of the 
enterprises for the production of organic eggs for qualitative promotion of their 
products on the market. Conclusions – analysis of the efficiency of utilization of 
the potential of organic food egg production enterprises will allow to identify their 
unused reserves, as well as to offer methods, tools and directions for solving the 
strategic development problems of these enterprises in promoting their own products 
on the market.

Keywords: poultry products, poultry enterprises, egg market, marketing mix, 
4P, pricing policy, product policy, distribution, sales, demand.
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Маркетинг органічних яєць в Україні 

Предмет дослідження – сукупність організаційно-економічних заходів, що про-
водяться підприємствами з виробництва органічних харчових яєць для ефективно-
го просування своєї продукції на ринку України та за її межами. Метою написан-
ня статті є аналіз та визначення особливостей комплексу маркетингу підприємств-
виробників харчових яєць та окремого сегменту цього ринку – органічних яєць. 
Методологія проведення роботи – методи теоретичного узагальнення та порівнян-
ня, економічного аналізу, структурно-логічний метод та метод графічної інтерпре-
тації. Результати роботи – запропоновано систему методів та інструментів для 
підвищення ефективності використання і розвитку потенціалу підприємств з ви-
робництва органічних яєць для якісного просування їх продукції на ринку. Висно-
вки – аналіз ефективності використання потенціалу підприємств з виробництва 
органічних харчових яєць дозволить визначити їх невикористовувані резерви, а 
також запропонувати методи, інструменти і напрямки вирішення завдань страте-
гічного розвитку цих підприємств щодо просування власної продукції на ринку.

Ключові слова: продукція птахівництва, птахівничі підприємства, ринок 
яєць, органічні яйця, комплекс маркетингу, 4Р, цінова політика, товарна по-
літика, розподіл, збут, попит.
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Маркетинг органических яиц в Украине

Предмет исследования – совокупность организационно-экономических меро-
приятий, проводимых предприятиями по производству органических пищевых яиц 
для эффективного продвижения своей продукции на рынке Украины и за ее пре-
делами. Целью написания статьи является анализ и определение особенностей 
комплекса маркетинга предприятий-производителей пищевых яиц и отдельного 
сегмента этого рынка – органических яиц. Методология проведения работы – 
методы теоретического обобщения и сравнения, экономического анализа, струк-
турно-логический метод и метод графической интерпретации. Результаты работы – 
предложено систему методов и инструментов для повышения эффективности ис-
пользования и развития потенциала предприятий по производству органических 
яиц для качественного продвижения их продукции на рынке. Выводы – анализ 
эффективности использования потенциала предприятий по производству органи-
ческих пищевых яиц позволит определить их неиспользуемые резервы, а также 
предложить методы, инструменты и направления решения задач стратегического 
развития этих предприятий по продвижению своей продукции на рынке.

Ключевые слова: продукция птицеводства, птицеводческие предприятия, 
рынок яиц, комплекс маркетинга, 4Р, ценовая политика, товарная политика, 
распределение, сбыт, спрос.
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Introduction. Egg production is one of the most technological 
processes in livestock production, with deterministic production results 
and optimized for their maximum achievement of production parameters, 
which reduces production costs, increases profitability and volume of 
received profits, accelerates the return on investment costs.

It should also be borne in mind that egg consumption is directly 
related to the range of products presented on the market, where today 
another trend in the world’s fashion trend – demand for organic 
products, which has been reflected in the poultry industry, has also 
become apparent. It is the production of organic eggs and chicken. It 
should be noted that in this segment of the agrarian complex it is a 
rather dynamic business today.

Thus, the necessity of studying the marketing complex of poultry 
enterprises in terms of its impact on the functioning of the eggs market 
determines the relevance of our research.

Analysis of recent researches and publications. The work on the 
functioning of the agro-food sector in Ukraine is devoted to the work 
of prominent scholars, in particular, M.I. Dolyshnyi, P.T. Sabluka, R.I. 
Burjak and others.

Considerable attention was paid to the well-known economists, such 
as VG Andriychuk, O. V. Berezin, I. V. Burkovskaya, O. D. Gudzinskii, 
M. P. Kaninsky, V. In the issue of developing an effective marketing 
complex of the agro-food sector enterprises, M. Kolesnik, V. V. 
Labodienko, O. A. Lyubovich, M. Y. Malik, R. P. Mudrak, R. I. 
Oleksenko, I. P. Pyatiagina, S. V. Prokhorchuk, Yu. M. Khvesik, VA 
Shvedyuk, M. N. Shevchenko and others.

Main propose of the article. The purpose of the study is to analyze 
and determine the peculiarities of the marketing mix of egg producers 
and a separate segment of this market, organic eggs.

Methods. In our studies, the methods of theoretical generalization 
and comparison, economic analysis, structural-logical method and the 
method of graphical interpretation were applied.

Results and discussions. Knowledge and understanding of consumer 
demand, their requests in the market of certain goods has always been 
the key to success in business. Modern digital technology has made the 
information accessible to the general public, so today’s consumer today 
is much more knowledgeable than ever before. Therefore, specialists 
who work in any market should regularly monitor changes in consumers’ 
tastes.

It should be borne in mind that in Ukraine, livestock products are 
not always available to a significant group of people with a low income, 
and chicken eggs fill a significant part of the needs of people in protein 
products of animal origin. The energy value of 100 grams of egg mass 
is an average of 157 kcal, and its consumer price is about 4-5 UAH. – 
based on the price of UAH 21. for a dozen eggs (prices of Avangard 
holding as of 09/29/2012). The same amount of energy contains 72 g 
of boneless beef and 44 g of pork, but the cost of these products is 2 
to 3 times higher. Even the energy equivalent of milk (350 g) will cost 
the consumer more expensive, not to mention cheese.
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Exports are also an important factor that will affect the egg market 
in Ukraine in the near future. Thanks to the fact that in 2017 managed 
to sell abroad a record 1.5 billion eggs, their production has increased.

Production of eggs in Ukraine in 2013-2017, million pcs.

Effective marketing of eggs and egg products is one of the main 
means of competition in the market.

Retail food eating eggs in Ukraine is carried out in virtually all 
grocery stores, supermarkets and other outlets. However, only the last 
company owns its own branded trading network, even among the largest 
egg producers, GK Avangard (31% of the egg market) and Ovostar 
Union (about 20% of the domestic egg market and 83% of the Private 
Label egg market). In total, through the branded sales network of 
Ovostar Union, about 5-6% of eggs are produced, and, taking into 
account stores using the Ovostar brand and Yasensvit brand, this figure 
is 9-10%. Other products are sold through grocery stores, supermarkets 
and other retail establishments [12].

Thus, given that eggs are a product of mass consumption, it should 
be noted that Ukraine does not have a well-developed system of branded 
trade with this product, which would ensure the strengthening of the 
market positions of commodity producers and their relationship with 
consumers of egg products.

Today, the production of organic products and, in particular, organic 
egg products, has become an important sector in livestock production. 
It should be noted that the inability to use in feeding chickens, which 
receive organic eggs, synthetic preparations of biologically active 
substances, leads to a decrease in their productivity, since modern bird 
crosses are offset by very high productivity and feed from traditional 
feed resources can not provide their need for nutrients for the full 
realization of their genetic potential. Therefore, the productivity of 
chickens from which organic eggs are eaten at 70-90 eggs per year is 

Production of eggs, million pcs. Growth rate
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lower compared to poultry fed by industrial feed, which greatly increases 
the cost of organic eggs. However, it should also be borne in mind that 
the cost of organic fodder is slightly lower than that of industrial 
fodder, since they do not include synthetic feed additives that have a 
fairly high cost. It should also be noted that in the structure of the 
cost of eggs, the cost of feed is about 90%, so reducing the cost of 
feeds somewhat compensates for losses from reducing the productivity 
of poultry. It should also be noted that the cost of organic eggs in 
retail trade is more than the cost of ordinary egg and that the price 
of organic eggs is not influenced by seasonal variations, since in early 
summer retail prices for eggs are reduced to almost their cost, so this 
direction of production of organic products is very promising. An 
important aspect in this segment is the information provision of the 
marketing complex, although it should be noted that large producers 
of egg products in Ukraine conduct their own marketing research 
market and have a significant feedback with actual and potential 
consumers. Thus, the information component of marketing in Ukraine 
as a whole, concerning the main players of the market, is sufficiently 
developed and meets the needs of market players.

Conclusions and further researches directions.

1. The production of organic eggs for today in Ukraine is a very 
promising and rather profitable trend in the agrarian sector.

2. For the effective implementation of eggs, producers should have 
their own transport equipment, which allows egg products to be 
transported in the shortest possible time, and, in addition, – own 
specialized stores for storing eggs and egg products.

3. The large egg producers should develop a subsystem of 
intermediaries, which is currently very weak, since the share of 
wholesale sales of chicken eggs in the total volume of sales is less than 
1%, while stock exchanges and other forms of trade are hardly 
developed.

4. An important direction in the implementation of food eggs is the 
development of their own retail chains, for example, GV “Ovostar 
Union” actively develops its own trading network and franchising, thus 
realizing up to 10% of all produced egg products.

5. Information provision of egg market producers is mainly related 
to market research, and price policy is determined by the fact that, 
along with the export that has significantly increased, domestic demand 
in the Ukrainian market remains constant.

To improve the marketing complex of domestic poultry enterprises, 
the following measures should be used:

1. Provide consumers with information on differences between table, 
diet and organic eggs by conducting an appropriate advertising campaign 
in the media (television, radio, Internet, etc.), as well as by providing 
information on the packaging.
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2. Develop and use different types of egg packing with the presen-
tation of information on the useful properties of eggs and distinctive 
brand names that will enhance the brand’s brand awareness.

3. Organize and participate in various activities to stimulate demand 
for organic eggs (agricultural fairs and exhibitions, tasting in corporate 
networks, branded stores and large supermarkets).
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ  
РИЗИКАМИ В ПРИРОДО- І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ  

І ШЛЯХИ ЇX ОПТИМІЗАЦІЇ

Предмет дослідження – теоретичне і практичне обґрунтування управління 
ризиками за змін клімату на засадах басейнового підходу. Метою статті є вста-
новлення екологічної рівноваги в басейнах малих річок України шляхом сис-
темного підходу до комплексного проведення природовідновних робіт, агро-, 
хемо-, біо- і фіто- меліорацій у басейнах малих річок. 

Методологія проведення роботи – системно-структурний та порівняльний 
аналіз (для визначення інноваційних підходів в охороні навколишнього при-
родного середовища), як полігонний (у визначенні вартості землі для оптиміза-
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ції земельних відносин). Моделювання і прогнозування за зменшення ризиків 
у природокористуванні. Результати роботи – розглянуто деградаційні процеси 
в наземних і водних екосистемах басейнів малих річок. 

Запропоновано зміну пріоритетів у ландшафтознавстві шляхом прийняття 
за основну таксономічну одиницю будь-якого ландшафту басейн малої річки 
замість абстрактного загальноприйнятого принципу «природо-територіальний 
комплекс (ПТК)». Розроблено просторово-регулятивний механізм для втілення 
в наземних екосистемах ідеї В.І. Вернадського про Ноосферу. Визначено послі-
довність еколого-техногенних перетворень деградованих басейнів малих річок в 
еколого-врівноважені екосистеми шляхом проведення відновних робіт без по-
рушення базису ерозії та надання біоценозам імпульсу самовідновлення. Сис-
темний підхід до проблеми полягає в розробленні і прийнятті законів України 
про відновлення басейнів малих річок, про їхню паспортизацію, про земельні 
відносини в процесі відновних робіт, про примноження природного біорізнома-
ніття. Шляхи подолання ризиків від зміни клімату полягають у послідовному 
здійсненні запропонованих програм. Висновки – за результатами проведеного 
дослідження встановлено відсутність науково-обґрунтованого механізму подо-
лання деградаційних процесів у басейнах малих річок як в Україні, так і між-
народної спільноти та подолання ризиків для суспільства за змін клімату у 
постголоценовий період. Запропоновано проекти законів України, що забезпечать 
встановлення екологічної рівноваги в агро- і біогеоценозах у результаті прове-
дення відповідних робіт у басейнах малих річок.

Ключові слова: зміна клімату, ризики, меліорація, басейн малої річки, 
паспортизація, земельні відносини, біорізноманіття, екобезпека, прогноз.
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Инновационные подходы к управлению рисками в природо- 
и землепользовании и пути иx оптимизации

Предмет исследования – теоретическое и практическое обоснование управ-
ления рисками изменений климата на основе бассейнового подхода. Целью 
статьи является установление экологического равновесия в бассейнах малых рек 
Украины путем системного подхода к комплексному проведению природовос ста-
новительных работ, агро-, хемо-, био- и фитомелиораций в их бассейнах. Мето-
дология проведения работы – системно-структурный и сравнительный анализ 
(для определения инновационных подходов в охране окружающей природной 
среды), как полигонный (в определении стоимости земли для оптимизации 
земель ных отношений). Моделирования и прогнозирования по уменьшению 
рисков в природопользовании. Результаты работы – рассмотрены деградационные 
процессы в наземных и водных экосистемах бассейнов малых рек. Предложено 
изменение приоритетов в ландшафтоведении путем принятия за основную так-
сономическую единицу любого ландшафта бассейн малой реки вместо абстрак-
тного общепринятого принципа «природно-территориальный комплекс (ПТК)». 
Разработан пространственно-регулятивный механизм для воплощения в наземных 
экосистемах идеи В.И. Вернадского о Ноосфере. Определена последовательность 
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эколого-техногенных преобразований деградированных бассейнов малых рек в 
эколого-уравновешения экосистемы путем проведения восстановительных работ 
без нарушения базиса эрозии и предоставления биоценозам импульса самовос-
становления. Системный подход к проблеме заключается в разработке и при-
нятии законов Украины о восстановлении бассейнов малых рек, об их паспор-
тизации, о земельных отношениях в процессе восстановительных работ, об 
умножении биоразнообразия. Пути преодоления рисков от изменения климата 
заключаются в последовательном осуществлении предложенных программ. 
Выводы – по результатам проведенного исследования установлено отсутствие 
научно обоснованного механизма преодоления деградационных процессов в бас-
сейнах малых рек как в Украине, так и международного сообщества и прео-
доления рисков для общества по изменению климата в постголоценовый период. 
Предложено проекты законов Украины, которые обеспечат установление 
экологического равновесия в агро- и биогеоценозах при проведении соответству-
ющих работ в бассейнах малых рек.

Ключевые слова: изменение климата, риски, мелиорация, бассейн малой 
реки, паспортизация, земельные отношения, биоразнообразие, экобезопасность, 
прогноз. 

Dehodyuk Eduard, 
doctor of agricultural sciences, professor Chief Scientist of the Department of 
Agrochemistry, National Scientific Center «Institute of Agriculture of NAAS»

Dehodyuk Stanislav, 
Candidate of Agricultural Sciences, Head of the Department of Agrochemistry, 
National Scientific Center «Institute of Agriculture of NAAS»

Buslaeva Natalya, 
Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Department 
of Innovation and Economics National Scientific Center «Institute 
of Agriculture of NAAS»

Innovative approaches to risk management in nature  
and land use and their optimization

Subject of research – theoretical and practical justification of risk management 
for climate change based on basin approach. The purpose of the article is to estab-
lish ecological equilibrium in the basins of small rivers of Ukraine through a 
systematic approach to the complex carrying out of nature-related works, agro-, 
chemo-, bio- and phyto-melioration in the small rivers basins. Methodology of work 
– system-structural and comparative analysis (for the definition of innovative ap-
proaches in environmental protection) as a landfill (in the determined cost of land 
for optimizing land relations). Modeling and forecasting for risks reduction in 
nature land use. The results of the work – degradation processes in the ground 
and water ecosystems of the basins of small rivers are considered. It is proposed 
to change the priorities in landscape studies by adopting the main taxonomic unit 
of any landscape of the small river basin instead of the abstract general principle 
“nature-territorial complex (PTC)”. A space-regulatory mechanism for the imple-
mentation of V.I. Vernadsky’s idea of Noosphere in the terrestrial ecosystems was 
developed. The sequence of ecologically-technogenic transformations of degraded 
small river basins in ecologically balanced ecosystems by means of restoration works 
without violating the basis of erosion and providing biocenosis of the self-healing 
momentum has been determined. The system approach to the problem is to de-
velop and adopt the laws of Ukraine on the restoration of small river basins, their 
certification, land relations in the process of restorative works, and the increase 
of natural biodiversity. Ways to overcome the risks of climate change are consis-
tent implementation of the proposed programs. Conclusions – based on the results 
of the study, the lack of a scientifically grounded mechanism for overcoming 
degradation processes in the basins of small rivers both in Ukraine and the inter-
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national community and overcoming the risks to society for climate change in the 
post-Holocene period was established. Proposed laws of Ukraine are proposed that 
will ensure the establishment of ecological balance in agro-and biogeocenosis for 
conducting relevant works in the basins of small rivers.

Key words: climate change, risks, reclamation, small river basin, certification, 
land relations, biodiversity, ecological security, forecast.

Постановка проблеми. Планетарні зміни клімату все дужче сту-
кають у двері сучасної цивілізації. Зміни клімату, як і погіршення 
екологічної ситуації, спричиненої природними катаклізмами і зрос-
таючим антропогенним чинником, приводять світову науку до розу-
міння того, що настав час для системного відгуку щодо викликів 
природи і суспільства. Адже ми живемо після завершення голоце-
нової епохи, що закономірно супроводжується природними катакліз-
мами. На перехідний період для стабілізації клімату припадає 30-
50 років, що супроводжується інтенсивними природними явищами, – 
виверження вулканів, землетруси, торнадо, цунамі, повені, посухи, 
різке похолодання. У планетарному масштабі за 10 років середня 
температура повітря підвищилась на 0,5-0,70 С, в окремих регіонах 
планети – від 10 С до 20 С, що викликає інтенсивне танення льодо-
виків і полярних шапок та супроводжується підвищенням рівня 
Світового океану і підтопленням низинних територій уздовж бере-
гової лінії [9].

Крім екологічної загрози, зміна клімату несе у собі небезпеку 
посилення арідності у суббореальних регіонах. Зокрема, в Україні 
можемо констатувати тенденцію до відхилення температур від норми 
у бік потепління для зимових (січень, лютий) місяців – до 1,70 С. 
За даними Української метеослужби кількість днів з температурою 
більше 300 С і 35-450 С, порівняно з періодом до 1986 р., збільшилась 
удвічі, відновлення вегетації рослин настає на 15-25 днів раніше, а 
її подовження очікується до 10 днів, що слід враховувати у наших 
агротехнологіях [9]. Таким чином, аналіз планетарних змін клімату 
у постголоценовий період дозволив визначити ризики для суспіль-
ства, а також для агропромислового виробництва. Розроблено біо-
сферний системний підхід до встановлення екологічної рівноваги в 
басейнах малих річок України та шляхи адаптації аграрного вироб-
ництва до змін клімату за принципом прийняття їх водозбірної 
площі за основну таксономічну одиницю ландшафту. 

У зв’язку з посиленням взаємодії між змінами клімату і зростан-
ням дії суспільства на середовище проживання, неминуче виникають 
ризики щодо посилення негативних явищ для існування суспільства. 
Тільки інноваційний науково обґрунтований басейновий підхід до 
встановлення екологічної рівноваги може забезпечити сталість його 
розвитку.

Визначення не вирішених раніше проблем. Стереотипи господа-
рювання людини на землі більше спрямовані на одержання вигоди 
від неї, ніж на збереження екологічної рівноваги. В першій полови-
ні XX століття В.І. Вернадським розроблено модель поширення 
сфери розуму на збереження біосфери, як середовища творчого спі-
віснування людини з природою, що одержали назву «Ноосфера». 
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Проте вчений не встиг визначити просторово-регулятивний механізм 
її втілення. Існуючий до цього часу підхід до розуміння основної 
таксономічної одиниці ландшафту базується на принципі «Природно-
територіального комплексу» (ПТК), що визначають це як просторово-
часову систему географічних компонентів, взаєморозуміння у своєму 
розміщенні – розвиватися як єдине ціле. Межі його – розпливчасті 
і поступові. Чіткою межею може слугувати берегова лінія [3]. За 
такого визначення, басейну малої річки часто відводиться роль уро-
чища. Натомість її басейн пропонується визначити за основну так-
сономічну одиницю будь-якого ландшафту, де берегова лінія є скла-
довою частиною, а не межею. Обриси басейну чітко визначаються 
геодезичним методом, що співпадає з водозбірною площею. Басейно-
вий підхід є тим просторово-регулятивним методом, що дозволяє 
систематично і послідовно здійснювати природовідновлювальні робо-
ти на його території зі встановленням оптимальних співвідношень в 
системі рілля-луки-ліс.

Мета статті: прийняття правильних рішень в управлінні ризика-
ми, що виникають внаслідок змін клімату і антропогенного впливу, 
на моделях відновлення басейнів малих річок України.

Аналіз основних досліджень і публікацій. У вітчизняній літера-
турі наведено систематизацію басейнів річкової мережі України, що 
становлять більше 63 тис., з них 95% з водотоками менше 10 км 
[12]. Такі річки прирівняно до статусу струмків, що не підлягають 
паспортизації, хоча їх басейни визначають елементарну одиницю 
ландшафту. В окремих публікаціях визначено заходи з впорядку-
вання русел і долин річок, проте за відсутності системного підходу 
до проблеми [10].

Стан більшості малих річок (до 97%) визначається як критич-
ний – замулення, заростання, засмічення, інтенсивна експлуатація 
заплав, осушення, спрямування русел, знищення боліт [13]. 

Детальний аналіз екологічної політики розвинених країн світу 
побудовано на виділенні субсидій і дотацій на токсикологічно чисту 
продукцію шляхом стримування пресу хімізації, що полягає в об-
меженні застосування синтетичних добрив. На фінансування при-
родоохоронних заходів сума державної підтримки в країнах ЄС сягає 
2,3 млрд євро [15. 18. 19]. Проте в усіх програмах, що фінансують-
ся міліардними сумами, присутній територіальний принцип розпо-
ділу коштів, включаючи переважно вирощування продукції за прин-
ципом органічного землеробства [16,17,19]. У сучасній екологічній 
політиці майже відсутній басейновий підхід до послідовного вирі-
шення біосферних проблем, який пролягає через цілісну систему 
басейну малої річки, що встановлює екологічну рівновагу в системі 
природосуспільств. 

Виклики суспільству, пов’язані зі зміною клімату і посиленням 
техногенного тиску на навколишнє природне середовище, невідво-
ротно породжує ризики у земле- і природокористуванні. Ризик ви-
значається як можливість небезпеки і дія на несприятливий резуль-
тат [11]. З багатьох визначень цього поняття для басейнового під-
ходу ризик можна визначити як діяльність, що пов’язана з по доланням 
невизначеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якої є мож-
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ливість кількісно і якісно оцінити ймовірність досягнення передба-
чуваного результату або невдачі й відхилення від мети [2]. За здій-
снення проекту з відновлення басейнів малих річок доведеться до-
лати «подвійний екологічний ризик», що передбачає юридичну 
відповідальність за «чужу провину», обумовлену необдуманими вод-
ними меліораціями 60-80 рр. XX ст. по знищенню меандр малих 
річок, осушенню боліт. Адже цей ризик, пов’язаний з антропогенною 
деградацією наземних і водних екосистем, кваліфікаційно розгляда-
ється як пороговий (малоприйнятний, що наближається до критич-
ного значення) [8]. За рівнем екологічної безпеки тотальна деграда-
ція і забруднення басейнів малих річок зачепили населення більше 
40 млн чоловік (можна віднести до 5-го рівня), що охоплює терито-
рії держави, тоді як 7-й рівень визначає вплив негативних чинників 
на всю біосферу [1].

Виклад основного матеріалу. Зміни клімату – один із основних 
чинників, що на тлі інтенсифікації аграрного виробництва породжує 
імовірність інтенсифікації ризиків. Найважливіший природний ре-
сурс для аграріїв – кількість річних опадів, особливо впродовж ве-
гетаційного періоду сільськогосподарських культур. На час активно-
го потепління 1991-2007 рр., порівняно з попереднім 30-річним 
періодом, середньорічна кількість опадів по Україні збільшилась на 
0,7%, а в теплий період – на 2,7%, переважно за рахунок опадів за 
вересень-жовтень (до 20-30%), а навесні і влітку вони змінюються 
незначно, проте на цей час припадає підвищення кількості сильних 
злив, що є малоефективними, а часто і збитковими для землеробів. 
Підраховано, що кліматичні збурення несуть із собою загрозу більше 
60% втрат у сільському господарстві, переважно через посухи, градо-
бої та інші природні катаклізми. Прогнозується, що кількість літніх 
посух на наступне десятиліття може збільшитись на 15-30% [9].

За даними ННЦ «Інститут землеробства НААН», умовно визна-
чено вегетаційні періоди на дочорнобильські (1954-1985 рр.) і після-
чорнобильські (1986-2007 рр.). Для першої частини характерними 
були три типи погоди вегетаційного періоду – сприятливі, посушли-
ві і перезволожені. У другий період настав час, не властивий для 
попередніх років, – змішаний тип погоди, коли за одну вегетацію 
рослин відбуваються тривалі похолодання навесні з настанням вліт-
ку аномальних високих температур повітря з проявом посушливості, 
на зміну яких приходять рясні зливи. За проведеними розрахунками 
по 6-ти метеостанціях, розташованих у різних грунтово-кліматичних 
зонах, у другий період порівняно з першим, відбулось підвищення 
температури в Поліссі на 18%, у Правобережному Лісостепу і При-
карпатті – до 11%, в Лівобережному Лісостепу і Степу – до 5%. 
Кількість річних опадів у середньому по станціях підвищилась на 
14 мм за вегетаційний період – від 6 до 22 мм, відповідно на 2,6 і 
6,3%. За температурним режимом відбулось наближення умов Лісо-
степу до Полісся, за кількістю опадів північних регіонів Степу – до 
Лісостепу, а за характером зволоження – окремих регіонів Степу до 
умов Лісостепу з однаковим посиленням арідності в усіх грунтово-
кліматичних зонах [5].
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Зважаючи на неминучість глобальних змін у біосфері, стратегія 
і тактика виживання у цьому розбурханому світі повинна відповіда-
ти екологічному гаслу: «думай глобально, дій локально». Глобальне 
мислення повинно виходити з того, що за допомогою спорадичних 
рішень проблем змін клімату не подолати. Це загальноцивілізаційний 
виклик природи, що стосується всього людства, яке застрягло у 
чварах і взаємознищенні у війнах, терактах, ненависті. 

Об’єднанню підлягають не тільки капітал, а й ментальність на-
вколо спільної ідеї у боротьбі за виживання. Гуманізувати необхідно 
і мілітарні сили, які із засобу вбивства повинні трансформуватись у 
природоохоронні підрозділи. 

Почнемо з себе: Україна, як ніхто інший, за природним і науковим 
потенціалом здатна у найкоротші строки створити Українську еко-
логічну армію з оборонними і природоохоронними функціями, що 
буде слушним і для воїнів, які пройшли АТО і ООС. Величезні кошти 
людської спільноти, що витрачаються на озброєння даремно, пішли 
б на відновлення природи [4].

А відновлювати у нас є що. Тільки в Україні налічується близь-
ко 63 тис. водотоків і басейнів малих річок – замулених, спаплю-
жених меліораціями ХХ ст., з деградованими землями з порушеним 
співвідношенням у системі рілля: луки (пасовища): ліс, яке становить 
1,0:0,2:0,3 з перекосом у бік зниження лучних угідь у 8 разів, а 
лісу – у 10 разів від норми [12]. У їх басейнах третина земель під-
лягає водній ерозії, третина – з кислою реакцією, до 15% – з луж-
ною реакцією ґрунтового розчину.

Зважаючи на неминучість природних збурень, починати треба з 
розуміння проблем на загальноцивілізованому і державному рівнях 
на засадах наукового системного підходу до них: 

1. Готуємо до необхідності відгуку на виклики природи вітчизня-
ну еліту і масову свідомість; мобілізуємо для цього вітчизняну науку, 
освіту, через засоби масової інформації доводимо до свідомості гро-
мадян про рівнозначність економічного розвитку і захисту природи.

2. Приймаємо відповідні закони України щодо відновлення при-
роди і встановлення екологічної рівноваги в басейнах малих річок.

3. Перебудовуємо діяльність наукових, управлінських і громад-
ських установ за басейноцентричним принципом.

4. Проводимо комплексну паспортизацію басейнів малих річок, 
де за основну таксономічну одиницю приймаємо басейн малої річки.

5. Розробляємо методологію і методики, готуємо бізнес-плани з 
відновлення басейнів малих річок.

6. Вибираємо модельні об’єкти малих річок у Поліссі, Лісостепу 
і Степу для відпрацювання технологій їх відновлення.

7. Створюємо вітчизняну промисловість для забезпечення техно-
логій природного відновлення.

8. Тиражуємо здобутий досвід і послідовно відновлюємо русла 
малих річок (без пониження базису ерозії!), а в їх басейнах прово-
димо контурно-меліоративне облаштування з проведенням агро-, 
хемо-, біо- і фітомеліорацій, встановлюємо екологічну рівновагу між 
агро- і біогеоценозами.

9. Здійснюємо планомірне відновлення басейнів країни з пере-
ходом на транснаціональні річки і даруємо свій досвід світу.
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10. Здійснюємо адміністративні реформи за басейновим принци-
пом, створюємо Українську Екологічну Армію [4]. В загальноплане-
тарному плані війна оголошується як міжнародний злочин, а теро-
ризм – як патологічний атавізм. Але порох тримаємо сухим – на 
всяк випадок. На те вона і є – Екологічна Армія.

Басейноцентричний підхід на засадах відновлення водного балан-
су наземних і підземних вод, контурно-меліоративна організація 
земель в обробітку, залуження, заліснення і меліорації створять до-
статні запаси питної і технічної води, такої необхідної в умовах на-
стання арідності клімату, ще й убезпечать захист від руйнівної сили 
повеней. На першій технологічній групі земель в обробітку підви-
щується стійкість сільськогосподарських культур до екстремальних 
погодних умов і зростає їх продуктивність у 1,5-2 рази. Поліпшу-
ється баланс кисню в атмосфері і вуглекислого газу, знижується 
парниковий ефект.

Для сільського господарства системний підхід відновлення басей-
нів малих річок має універсальний характер, адже внаслідок його 
здійснення, за збурення природних явищ, набуває стійкості земле-
робство, тваринництво, лісництво, аквакультура, біорізноманіття 
дикої природи і фауни. І тут на часі – розумні локальні дії, реко-
мендовані наукою.

За прояву аномальних природних явищ повинна чітко діяти 
служба оповіщення – це врятує багато життів, а за їхніми наслід-
ками – служба упередження або ліквідації наслідків. Ніхто, крім 
екологічної армії, з цим завданням оперативно не впорається. Бе-
ручи до уваги, що більше половини втрат від кліматичних збурень 
зазнає сільське господарство, консолідація локальних дій може 
різко знизити ризики недобору врожаїв. Найважливішим елементом 
стійкості біоценозів є проведення в ерозійно-небезпечних районах 
контурно-меліоративного облаштування територій, де кожен елемент 
рельєфу матиме свій захист – трав’яний покрив, чагарники, ліс. 
Перша технологічна група земель з ухилом не більше 20 виділяєть-
ся в масив орних земель, де впроваджується сівозміна не за комер-
ційним принципом, а за природоощадними критеріями. Вона пови-
нна бути врівноваженою і самовідновною з обов’язковим введенням 
до її складу бобового компоненту, найкраще – багаторічних бобових 
трав [4]. За руйнівної сили краплини води хлібороб приділяє пиль-
ну увагу підбору систем обробітку ґрунту, де слід надавати пере-
вагу нульовій і мілкій, особливо за способом І. Овсинського – не 
глибше 5 см, і введенню черезсмужжя в посівах зернових культур 
[7]. Слід максимально використовувати запропоновану ним ідею 
«сухого зрошення» з максимальним залученням в агротехнології 
«ефекту роси». Адже система І. Овсинського була найефективнішою 
в літа жорстоких посух. Її успішно вже багато років застосовують 
фермери Теплинського району Вінницької області. Переймаймо їх 
досвід!

Надійним заходом для збереження вологи у ґрунті і підвищення 
потенційної його родючості є широке залучення до систем удобрення 
у сівозмінах відновлюваних органічних ресурсів – соломи зернових, 
стебел просапних культур, гички буряків, пожнивних решток. Це 
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поліпшить пористість ґрунту і його поглинальну здатність. Слід 
впроваджувати в усіх кліматичних зонах культуру сидерації – після-
укісну, післяжнивну, підсівну і в зайнятих парах. Поле з рослин-
ністю убезпечить від руйнівної сили злив, сприятиме збереженню 
вологи і оптимізуватиме мінеральне живлення рослин [6]. В умовах 
аномальних температур і опадів небезпечними для навколишнього 
природного середовища стають органічні відходи, в першу чергу, 
промислових птахофабрик, сміттєзвалищ, стічних вод і їх осадів, що 
несуть загрозу інвазій і глобального хімічного та бактеріального за-
бруднення. Масове їх перероблення в органо-мінеральні добрива на 
промислових потокових лініях – найкращий спосіб їх утилізації і 
охорони довкілля від забруднення. Одержані органо-мінеральні біо-
активні добрива за рецептурою ННЦ «Інститут землеробства НААН» – 
екологічно безпечні і ресурсоощадні, адже їх дози, що не переви-
щують 1-3 т/га, забезпечують ефективність на рівні оптимальних доз 
традиційних видів добрив [4]. Періодичне перезволоження, поступо-
ве збільшення літніх і осінніх посух примушують до пошуку шляхів 
їх зниження. Найважливішими з них є впровадження режимів зро-
шення на основі сучасних технологій – крапельне, туманне, підґрун-
тове. Позаяк поширення посушливих явищ характерне для всіх 
природно-кліматичних зон, зрошення виступає одним із найважли-
віших стабілізаційних чинників. Відновлені ставки і водойми в ба-
сейнах малих річок – надійний резерв для малого і великого зро-
шення. В цих умовах увагу вітчизняних селекціонерів слід зосере-
дити на виведенні нових сортів і гібридів, пристосованих до 
аномальних погодних умов, а вченим-технологам – на збереженні їх 
стійкості.

В процесі кліматичних збурень слід враховувати не тільки ри-
зики, а й вигоди від підвищення температур і деякого збільшення 
кількості атмосферних опадів. Ризики пом’якшуємо сортовими і 
агротехнічними заходами. А вигоди випливають з них. Група ози-
мих культур підлягає найдовшому впливу навколишнього середови-
ща і ризикам у зимовий період із-за можливих температурних 
аномалій, які потребують особливої уваги до підбору попередників, 
обробітку ґрунту, збалансованого удобрення, зсуву строків посіву 
на пізніші терміни. Важливо підбирати для них кращі попередни-
ки, адже добре розвинені рослини у сприятливому ґрунтовому се-
редовищі, особливо після багаторічних бобових трав, на 30% еко-
номлять витрати на добрива і на 50% підвищують зимостійкість 
рослин.

Для груп ярих зернових культур в усіх грунтово-кліматичних 
зонах України оптимальні строки посіву будуть раніші на 2-3 тижні 
від традиційних термінів, що забезпечить ефективне використання 
рослинами зимової продуктивної вологи. На такий же термін зсу-
нуться і строки збирання врожаю.

Кукурудза – найстабільніша культура до зростаючого підвищення 
температури повітря і рясних опадів. Це дозволяє просувати серед-
ньостиглі гібриди у північні райони України, де раніше вирощували 
лише ранньостиглі.
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Для соняшника теплові ресурси північних областей, що відповіда-
тимуть умовам центральної частини Лісостепу, дозволять просувати 
сюди ранньо- і середньостиглі його сорти. Заслуговує на вивчення 
питання щодо посіву на Півдні України соняшника під зиму.

Ранні строки посіву буряків цукрових забезпечать потрібну їх 
густоту, а за тривалий період вегетації посушливі явища чергува-
тимуться із рясними зливами, що забезпечить стабільну врожайність, 
адже період їх збирання можна продовжити. З підвищенням темпе-
ратури повітря в зоні Лісостепу і Полісся ранньостиглі і середньо-
стиглі сорти сої просуватимуться на північ, в Степу на богарних 
землях зростатимуть ризики у зв’язку з посушливими явищами.

Урожайність овочевих культур в богарних умовах підлягатиме 
ризику у зв’язку з посушливими тривалими періодами впродовж їх 
вегетації. В цей час слід розраховувати на біоспалах грибкових і 
бактеріальних хвороб рослин та різке збільшення популяцій шкід-
ників, особливо це загрозливо для одноосібних селянських госпо-
дарств – аж до критичних наслідків [9]. Стабілізаційного ефекту в 
овочівництві і плодівництві можна досягти шляхом спорудження як 
індивідуальних, так і промислових «сонячних вегетаріїв» за вітчиз-
няними проектами, що гарантують ізоляцію рослин як від зовніш-
нього впливу аномальних абіотичних чинників, так і від інвазій. 
Такі теплиці мають автономне енергетичне забезпечення за рахунок 
сонячної енергії і вітру, забезпечують високу урожайність, одержан-
ня продукції, що відповідає органічному виробництву.

Системний підхід до адаптації організму суспільства до зміни 
клімату – єдино вірний шлях протистояти викликам збуреної при-
роди, який слід здійснювати послідовно, починаючи із законодавчої 
бази держави щодо відновлення басейнів малих річок, адаптації 
землеробства до змін клімату і земельних відносин в Україні. Усві-
домлений підхід до того, що відбувається з природою і нами, попе-
редить небажані наслідки, що виникатимуть у процесі перехідного 
періоду до нових кліматем.

Висновок. Зміна клімату є невідворотним явищем, що супрово-
джуватиме суспільство аномальними проявами природних катакліз-
мів тривалий час, і до нього слід поступово адаптуватися для того, 
щоб зберегти землю та її родючість. Запропоновано програму дій 
щодо викликів природи, яка полягає у системному підході до зем-
ле- і природокористування. Встановлено басейн малої річки як 
основну таксономічну одиницю ландшафту, де здійснюватиметься 
програма комплексних природовідновних робіт, які запобігатимуть 
повеням, проявам ерозії, деградації ґрунтового покриву і сприяти-
муть очищенню поверхневих і підґрунтових вод. З цією метою роз-
роблено чотири проекти природоохоронних законів України про 
відновлення басейнів малих річок – паспортизацію, земельні від-
носини і біорізноманіття, що забезпечать стійкість природних і 
агроландшафтів, підвищення їх продуктивності. Як відгук на ви-
клики природи, визначено необхідність проведення адміністратив-
них реформ за басейновим принципом та створення Української 
Екологічної Армії. 
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роресурсні об’єкти і процеси надрокористування. Метою написання статті є об-
ґрунтування понять, що теоретично визначають геологічні, виробничі та вартіс-
ні аспекти надрокористування, гірництва, економічної геології, гірничої еконо-
міки, узагальнення, систематизація можливих їх об’єктів, визначення основних 
методів дослідження та значимості надроресурсів у подальшому розвитку еконо-
міки вітчизняної мінерально-сировинної бази з урахуванням вимог до наукових 
досліджень та виробничих потреб у надроресурсах. Методологія проведення 
дослідження полягає у застосуванні сукупності методів: історичного (процеси 
утворення корисних копалин та їх родовищ у далекому минулому), порівняль-
ного, абстрактно-логічного аналізу (визначення понять економічної геології та 
гірничої економіки), узагальнення (обґрунтування висновків і пропозицій), пра-
вового аналізу (дослідження правової бази для обґрунтування визначень еконо-
мічної геології та гірничої). Результати роботи – обгрунтовано, що поняття 
надрокористування необхідно розглядати як наскрізну науково-господарську 
діяльність, що охоплює вивчення історичних процесів утворення корисних ко-
палин, сучасне вивчення геології надр, експлуатацію родовищ, видобування 
корисних копалин, підготовки видобутих корисних копалин до подальшої пере-
дачі через сферу товарно-грошового або і бартерного обміну, їх переміщення у 
просторі і часі у сферу переробки або безпосередньо виробничого чи побутового 
застосування. Поняттям «требн» об’єднуються корисні копалини, родовища ко-
рисних копалин, процеси їх розвідки та експлуатації. У більш вузькому – треб-
ни-процеси розглядаються як комплекс процесів і окремих робіт з вивчення 
родовищ, видобування корисних копалин та їх збагачення, тобто безпосередньо 
з корисними копалинами. Відповідно, нами гірничу економіку пропонується 
розглядати і як наукову галузь у широкому та вузькому тлумаченнях. У широ-
кому – досліджує надро-розвідувальне і гірничо-видобувне виробництво та інф-
раструктурні процеси (зберігання, переміщення корисних копалин тощо); у 
вузькому – гірничо-видобувне виробництво. Висновки – на правовій базі уза-
гальнено об’єкти досліджень гірничої економіки, як об’єкти економічних від-
носин за економічною теорією, пропонується прийняти родовища корисних ко-
палин, корисні копалини, процеси і процесори експлуатації надр, працю персо-
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налу гірничих підприємств, що застосовується для розвідки і видобування 
надро-ресурсів, тобто природні об’єкти, жива і уречевлена праця гірничих під-
приємств. 

Економічна геологія вивчає інформацію і визначає вартісні оцінки геолого-
розвідувальних досліджень і робіт.

Ключові слова: надра, геологія, корисні копалини, гірництво, економічна 
геологія, гірнича економіка, підприємство.

Бодюк Адам Васильевич, 
кандидат экономических наук, старший научний сотрудник,  
и.о. зав. кафедрой Киевского университета управления и предпринима-
тельства; научный руководитель научно-исследовательского заведения 
«Ресурсы». 

Обоснование понятий горной экономики и экономической 
геологии

Предмет исследования: естественная и стоимостная информация, которая 
отображает надроресурсные объекты и процессы надропользования. Целью на-
писания статьи является обоснование понятий, которые теоретически определя-
ют геологические, производственные и стоимостные аспекты надропользования, 
горного дела, экономической геологии, горной экономики; обобщение, система-
тизация возможных их объектов; определение основных методов исследования 
и значимости надроресурсов в дальнейшем развитии экономики, отечественной 
минерально-сырьевой базы с учетом требований к научным исследованиям и 
производственным потребностям в недроресурсах. Методология проведения ис-
следования заключается в применении совокупности методов: исторического 
(процессы образования полезных ископаемых и их месторождений в далеком 
прошлом), сравнительного, абстрактно-логического анализа (определение понятий 
экономической геологии и горной экономики), обобщения (обоснование выводов 
и предложений), правового анализа (исследование правовой базы для обоснования 
определений экономической геологии и горной экономики). Результаты работы 
– обоснованно, что понятия надропользования необходимо рассматривать как 
сквозную научно-хозяйственную деятельность, которая охватывает изучение 
исторических процессов образования полезных ископаемых, современное изуче-
ние геологии недр, эксплуатацию месторождений, добычи полезных ископаемых, 
подготовки добытых полезных ископаемых к дальнейшей передаче через сферу 
товарно-денежного или и бартерного обмена, их перемещения в пространстве и 
времени в сферу переработки или непосредственно производственного или 
бытового применения. Понятием «требн» объединяются полезные ископаемые, 
месторождения полезных ископаемых, процессы их разведки и эксплутации. В 
более узком – требны-процессы рассматриваются как комплекс процессов и 
отдельных работ по изучению месторождений, добычи полезных ископаемых и 
их обогащения, то есть непосредственно с полезными ископаемыми. Соответ-
ственно, нами горную экономику предлагается рассматривать и как научную 
отрасль в широком и узком толкованиях. В широком – недро-розведочное и 
горно-добывающее производство, инфраструктурные процессы (хранение, пере-
мещение полезных ископаемых и тому подобное); в узком – горно-добывающее 
производство. Выводы – на правовой базе обобщенно объекты исследований 
горной экономики, как объекты экономических отношений за экономической 
теорией, предлагается принять месторождения полезных ископаемых, полезные 
ископаемые, процессы и процессоры эксплуатации недр, труд персонала предпри-
ятий, который применяется для разведки и добычи недра-ресурсов, то есть 
естественные объекты, живой и овеществленный труд предприятий. Экономическая 
геология изучает информацию и определяет стоимостные оценки геологоразведочных 
исследований и работ.

Ключевые слова: недра, геология, полезные ископаемые, горное дело, экономи-
ческая геология, горная экономика.



133Обґрунтування понять гірничої економіки та економічної геології 

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
9
. 
—

 №
 2

0

Bodіuk Adam, 
Candidate of Science in Economics, Senior Fellow, acting head. Department 
of the Kiev Management and Entrepreneurship, a scientific leader of 
Research establishment is “Resources”.

Ground of concepts of mountain economy and economic geology

Subject of research: natural and cost information that displays over-resource 
objects and processes of over-use. The purpose of this article is to substantiate the 
concepts that theoretically determine the geological, industrial and cost aspects of 
supra-use, mining, economic geology, mining economics; generalization, 
systematization of their possible objects; determination of the main research 
methods and the importance of super-resources in the further development of the 
economy, the domestic mineral resource base, taking into account the requirements 
for scientific research and production needs for sub-resources. The research 
methodology consists in applying a set of methods: historical (processes of formation 
of minerals and their deposits in the distant past), comparative, abstract-logical 
analysis (definition of the concepts of economic geology and mining economics), 
generalization (substantiation of conclusions and proposals), legal analysis ( study 
of the legal framework for substantiating definitions of economic geology and 
mining economics). The results of the work – it is justified that the concept of 
subsoil use should be considered as a cross-cutting scientific and economic activity, 
which covers the study of historical processes of mineral formation, a modern study 
of the geology of the subsoil, exploitation of deposits, mining, preparation of 
extracted minerals for further transfer through the sphere of commodity-money 
or barter exchange, their movement in space and time into the sphere of processing 
or directly production or th of application. The concept of requirements unites 
minerals, mineral deposits, the processes of their exploration and exploitation. In 
the narrower case, the required processes are considered as a complex of processes 
and individual works on the study of deposits, mining and mineral processing, that 
is, directly with minerals. Accordingly, we propose a mining economy to be 
considered as a scientific industry in a wide and narrow interpretation. Extraspecific 
exploration and mining production, infrastructure processes (storage, movement 
of minerals, etc.) are widely studied; in the narrow – mining. Conclusions – on a 
legal basis, summarized as objects of research in the mining economy, as objects 
of economic relations for economic theory, it is proposed to take mineral deposits, 
minerals, processes and processors of subsurface exploitation, labor of enterprise 
personnel, which is used for exploration and production of sub-resources, then 
there are natural objects, living and embodied labor of enterprises. Economic 
geology studies information and determines the cost estimates of exploration 
research and work.

Key words: bowels of the earth, geology, minerals, mountain business, economic 
geology, mountain economy.

Постановка проблеми. За потреби узагальнення, висвітлення на-
укових досліджень і результатів їх опублікування у геологічній лі-
тературі (висвітлення теоретичних і практичних аспектів результатів 
вивчення надр), відповідно – розширення теоретичних досліджень 
сучасного надрокористування, обумовлених інформатизацією вивчен-
ня надр, за міжнародних наукових поєднань геологічних знань та 
інших факторів, за роки незалежності України сформувалися і далі 
формуються прикладні галузі геологічних наук. До них належить й 
економічна геологія (ЕГ), визнана, як одна з геологічних наук. 

На етапах формування економічної геології, необхідно, перш за 
все, зазначити місце проблеми встановлення понятійного апарату 
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цієї науки як теоретичної та виокремлення її в числі наук про над-
рокористування. 

Поняття економічного гірництва та гірничої економіки у відомій 
нам літературі не висвітлено.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав ряд не вирішених 
раніше проблем у теоретичних розробках щодо надрокористування. 
Під поняттям економічної геології розуміють економічну ефективність 
надрокористування, тобто традиційно – економіку новацій підпри-
ємства (витрати, доходи, економічна ефективність, податки). 

Законодавча база економічного регулювання надрокористування 
відображена у нормативно-правових актах [1 – 4], в які вносяться 
зміни і доповнення. Тому їх слід залучати і в наукову та правову 
базу економічного гірництва, гірської економіки. 

Широке коло питань економіки надрокористування, економічної 
геології висвітлені у працях науковців – фахівців геологічної галузі. 
До них належать Г.І. Рудько, О.Б. Бобров, М.М. Коржнев, М.Д. Крас-
ножон, М.М. Курило, Б.І. Малюк, В.А. Михайлов, В.С. Міщенко, 
О.В. Плотніков, С.В. Радованов та ін. [5 – 7]. Однак частина мате-
ріалу їхніх публікацій присвячена питанням, що, на наш погляд, не 
належать до змісту економічної геології [6 – 8]. Так, обчислення для 
видобувних підприємств економічної ефективності експлуатації родо-
вищ, оцінювання витрат на освоєння родовищ належить до обчислень 
іншої галузі наук, наприклад, економіки підприємства. Оцінювання 
ризиків гірничого бізнесу належить до менеджменту. Офіційні по-
ложення щодо сплати податків за користування надрами, наприклад, 
висвітлені у [8], як належні до економічної геології. Але вони на-
лежать до фіскальної геології.

Проблеми і результати детального вивчення, визначення і вио-
кремлення об’єкта і предмета економічної геології висвітлюються, 
хоча і не поширено, в статтях періодичних видань, хоча і не прямо, 
у нормативних документах, які регламентують оцінки надр на всіх 
етапах їх вивчення та промислового освоєння. Далі, в сучасних на-
укових, навчальних та виробничих виданнях містяться певні неузго-
дженості щодо визначення, наприклад, головних напрямів геолого-
економічних досліджень. 

На наш погляд, до економічної геології належить певне коло 
питань щодо отримання геологічної інформації для визначення видів 
і обсягів вартостей надроресурсних об’єктів (вивчення за принципом 
двоїстості корисних копалин та їх родовищ як природних й еконо-
мічних об’єктів, а то й троїстості). Застосування названих принципів 
потребує певних обґрунтувань. Потребує масштабних теоретичних 
розробок щодо економічного гірництва, гірничої економіки, їх прак-
тичного застосування та висвітлення. 

Потребують уточнень і базові положення Кодексу України про 
надра, необхідні для обґрунтування понять гірничої економіки, еко-
номічного гірництва, економічної і фіскальної геології. 

Метою написання статті є обґрунтування понять, що теоретично ви-
значають геологічні, виробничі та вартісні аспекти надрокористуван-
ня, гірництва, економічної геології, гірничої економіки, узагальнен-
ня, систематизація можливих їх об’єктів, визначення основних ме-
тодів дослідження та значимості надроресурсів у подальшому роз витку 
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економіки вітчизняної мінерально-сировинної бази з врахуванням 
вимог до наукових досліджень та виробничих потреб у надроресурсах.

Виклад основного матеріалу. У «Кодексі України про надра» по-
няття «надра» трактується як «…частина земної кори, що розташо-
вана під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до гли-
бин, доступних для геологічного вивчення та освоєння» [1, ст. 1]. 
Таким чином, у Кодексі виділяється два види діяльності: 

– вивчення геології надр (здійснюють геологічні підприємства); 
– освоєння надр (здійснюють гірничі підприємства). 
Крім того, виражається глибина розміщення і відповідно обсяги 

внутрішньо-земних природних ресурсів, «частини земної кори», ство-
рених у минулому, далекому історичному, і освоюваних людством. 

Отже, дане визначення відображає природний аспект надр, але 
воно не охоплює економічний, ресурсний аспекти.

Вирішувати усі питання вивчення геології надр (ВГН) (а не гео-
логічного вивчення надр) необхідно починати зі встановлення різних 
видів потреб в ньому держави, гірничих підприємств, геологічних 
підприємств, мінерало-переробних підприємств, населення – в за-
йнятості, народного господарства – у мінеральній сировині, фіскаль-
них ресурсах, наукових і навчальних закладів – у дослідно-навчаль-
ній базі та ін. 

Науково-дослідна діяльність у надро-геологічній галузі (аналогіч-
но нами виділяються надро-археологічна, надро-лікувальна та інші 
галузі надрокористування) має бути спрямована на виконання про-
цесів: 

– вивчення і оцінки запасів надрових ресурсів; 
– аналізу економіки застосування техніки і технологій геолого-

розвідки; 
– інформатизації вивчення геології надр;
– поліпшення якості корисних копалин; 
– підвищення якості та ефективності окремих робіт і процесів з 

розвідки і видобування корисних копалин; 
– здійснення заходів з енергозбереження на технологічних про-

цесах; 
– розробку рекомендацій з ефективного включення надро-ресурсів 

у суспільне виробництво;
– здійснення контролю за надрокористуванням. 
Якщо розглядати ще ширше, то можна запровадити поняття ви-

робництва надрових ресурсів (ВНР), яке об’єднує ще далеко минулі 
природні процеси в надрах і процеси створених сучасними фахівця-
ми таких виробництв: 

– вивчення геології надр або надро-розвідувального виробництва 
(НРВ) як більш широкого поняття; 

– гірничого виробництва (експлуатація родовищ і видобування 
корисних копалин);

– транспортування, зберігання, переробки корисних копалин; 
– одночасно використання інших природних ресурсів (води, зе-

мельних площ); 
– збуту надро-ресурсної продукції. 
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Тому необхідні теоретичні дослідження і певні обґрунтування по-
ложень щодо вартісних оцінок надрокористування: 

– процесів і продукції НРВ; 
– аналізованого поєднаного виробництва, тобто організованого і 

не організованого людиною; 
– задоволення його продукцією потреб галузей економіки, побу-

тових – населення, державних і не державних організаційних фор-
мувань. 

Виходячи з узагальнення практики інформаційних відображень 
результатів проведення науково-дослідницьких робіт та вирішення 
виробничих задач гірничих, геологічних, ресурсо-переробних підпри-
ємств, економічна геологія нами визначається як галузь прикладної 
геології, належна до ресурсних наук, яка має на меті визначення 
промислової цінності корисних копалин і ділянок розміщення їх в 
надрах. 

За один із об’єктів геолого-економічних досліджень ЕГ пропону-
ється прийняти ділянки надр з наявними в них корисними копали-
нами (компонентами), що характеризуються (надри і копалини) 
корисними для господарських потреб властивостями, економічно 
значимими.

За предмет вивчення ЕГ рекомендується прийняти геологічні, 
гірничо-технічні, технологічні, екологічні та економічні оцінки, які 
слугують для визначення за певними критеріями промислової цін-
ності ділянок надр та в них корисних копалин.

За зміст ЕГ пропонується прийняти: 
– геолого-економічне вивчення окремих видів, комплексів і в 

цілому металічних і неметалічних, горючих та інших корисних ко-
палин, підземних вод, їх родовищ і районів, стану (бази), тенденцій, 
прогнозів та класифікацій; 

– геолого-економічна оцінка перспективності корисних копалин 
та їх родовищ; 

– правове, методичне, інформаційне забезпечення вивчення гео-
логії, комплексного використання й охорони надр; 

– економічне вивчення підземного середовища та надання еконо-
мічних рекомендацій по його господарському використанню; 

– оцінювання не геологічних об’єктів у надрах (археологічних, 
фосілій та ін.) і надання рекомендацій по їх подальшому викорис-
танню; 

– геоекологія в експлуатації мінерально-сировинного комплексу. 
Під поняттям фосілії розуміють викопні рештки організмів, 

скам’янілості – залишки об’єктів колишніх геологічних епох, ви-
явлені при розкопках або оголених в результаті ерозії.

Гірнича економіка (ГЕ) в макромасштабі нами розглядається як 
одна з гірничих наук про стан і особливості виробничих відносин і 
продуктивних сил у гірничій промисловості. ГЕ досліджує усі етапи 
гірничого виробництва: традиційно названу геологічну розвідку, ви-
добування, транспортування, первинну переробку і реалізацію про-
дукції. За мету гірничої економіки прийнято вважати встановлення 
специфіки дії економічних законів в умовах гірничого виробництва. 
До її завдань належать: 
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– формування й оцінка ефективності економічної системи гірни-
чого виробництва; 

– планування напрямів розвитку гірничого виробництва;
– розробка методів системного підходу до рішення завдань еко-

номіки гірничої промисловості, конкретних форм управління і пла-
нування гірничого виробництва; 

– аналіз ефективності науково-технічного прогресу на підприєм-
ствах і в об’єднаннях галузі; 

– підвищення ефективності капітальних вкладень і т.д. 
Але питання потреб і створення вартостей у гірничому виробни-

цтві, інформації для формування цих вартостей узагальнено не ви-
окремлюється.

Гірнича мікроекономіка поєднує:
– економічні питання використання мінерально-ресурсного по-

тенціалу родовищ;
– економічні обґрунтування інвестиційної діяльності гірничих 

підприємств;
– методи управління економікою гірничих підприємств в ринко-

вих умовах;
– напрямки організації господарської діяльності, пов’язаної з 

акціонуванням підприємств і реструктуризацією виробничого потен-
ціалу; 

– використання методів економічного обґрунтування розробки 
господарських рішень в умовах ринку; 

– дослідження ефективності науково-технічного прогресу на гір-
ничих підприємствах. 

Отже, гірничу економіку необхідно розглядати як інтегровану 
наукову галузь, оскільки досліджує, за нашим баченням, економіку 
всіх етапів гірничого виробництва: 

– розвідку і видобування корисних копалин; 
– їх транспортування, первинну переробку;
– реалізацію мінеральної продукції (у подальшому сировини).
Гірнича економіка пов’язана з геологією, технікою і технологією 

розробки родовищ корисних копалини, технікою будівництва нових, 
реконструкцією і модернізацією діючих гірничих підприємств, гір-
ничим машинобудуванням та іншими видами господарської діяль-
ності у створенні мінерально-сировинної бази країни. Поряд з гір-
ничою економікою нами пропонується виокремити таку наукову 
галузь, як економічне гірництво (ЕГ-во), як складова науки еконо-
мічного природокористування. 

Отже, гірництво, у широкому, на наш погляд, розумінні, необ-
хідно розглядати як наскрізну науково-господарську діяльність: від 
вивчення геології надр до підготовки видобутих корисних копалин, 
транспортування для подальшої передачі через сферу товарно-грошо-
вого або бартерного обміну в сферу їх переробки (руди, нафта), без-
посередньо виробничого чи побутового застосування (пісок, природ-
ний газ). 

Таким чином, поняттям об’єднуються корисні копалини, родо-
вища корисних копалин та їх експлуатація. У вузькому – його мож-
на розглядати як комплекс процесів і окремих робіт з видобування 
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корисних копалин та їх збагачення, тобто безпосередньо з корисни-
ми копалинами. 

Відповідно, нами гірничу економіку пропонується розглядати і 
як наукову галузь у широкому та вузькому тлумаченнях. У широ-
кому – досліджує надро-розвідувальне і гірничо-видобувне виробни-
цтво та інфраструктурні процеси (зберігання, переміщення корисних 
копалин тощо); у вузькому – гірничо-видобувне виробництво.

До речі, у Гірничому законі України визначені «… правові та 
організаційні засади проведення гірничих робіт, забезпечення проти-
аварійного захисту гірничих підприємств, установ та організацій», 
а гірничі відносини тлумачаться як «…правовідносини, що пов’язані 
з використанням та охороною надр і врегульовані законами України 
та іншими нормативно-правовими актами» [3]. Як видно із наведених 
визначень і подальшому тексті Закону, у ньому питання економіч-
ного гірництва прямо не обґрунтовані. Та і питання господарського 
використання надр детально не висвітлені.

Гірнича економіка об’єднує наукові галузі, що вивчають надро-
економічні аспекти внутрішньо-земельних ресурсів і процесів з ними, 
спрямовані на подальше практичне господарське використання надр, 
надрових речовини, процесів і підземного простору. До них належать 
науки про корисні копалини, надро-розвідувальне виробництво, 
екологічна геологія, шахтна, промислова та інженерна геологія, над-
ро-видобувне виробництво (НВВ), зберігання і переробку корисних 
копалин, господарське використання підземного простору. 

Наразі можна передбачити наступні наукові напрями надро-еко-
номічних досліджень НРВ і НВВ, тобто дослідження: вартісні, фі-
нансові, фіскальні, експлуатаційні, праці, зовнішньоекономічні, 
соціально-економічні. 

Для встановлення об’єкта досліджень гірничої економіки зверне-
мося ще до законодавчих визначень: 

– «гірничий об’єкт – окрема гірнича виробка (система гірничих 
виробок) або виробка, що входить до складу гірничого чи іншого 
підприємства та використовується для видобутку корисних копалин 
та інших цілей, а також будівлі (споруди), які технологічно пов’язані 
з ними»; 

– «гірниче підприємство – цілісний технічно та організаційно 
відокремлений майновий комплекс засобів і ресурсів для видобутку 
корисних копалин, будівництва та експлуатації об’єктів із застосу-
ванням гірничих технологій (шахти, рудники, копальні, кар’єри, 
розрізи, збагачувальні фабрики тощо)» [3]. 

Ці два визначення дають право виділити, за принципом триєд-
ності, об’єкти досліджень гірничої економіки:

– природний – гірнича виробка (як підземне середовище, напо-
внене корисними копалинами); 

– природно-виробничий – гірнича виробка і засоби їх експлуата-
ції (тобто, родовище корисних копалин та майновий комплекс засо-
бів виробництва для їх видобування, названі нами процесорами);

– процеси видобування корисних копалин з експлуатацією засобів 
виробництва і застосуванням живої праці. 
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За окремий об’єкт гірничої економіки пропонується також при-
йняти видобуті корисні копалини.

Висновки і пропозиції. Отже, узагальнено за об’єкти досліджень 
гірничої економіки, як об’єкти економічних відносин за економічною 
теорією, пропонується прийняти родовища корисних копалин, ко-
рисні копалини, процеси і процесори експлуатації надр, працю пер-
соналу гірничих підприємств, що застосовується для видобування 
надро-ресурсів, тобто природні об’єкти, жива і уречевлена праця 
гірничих підприємств. 

Економічна геологія вивчає інформацію і визначає вартісні оцін-
ки геологорозвідувальних досліджень і робіт, нами розглядається, 
як належна до ресурсоніки надрокористування.

Пропонується також перший абзац статті 37. «Проведення робіт 
по геологічному вивченню надр» доповнити словами «…а також ви-
значення комплексу вартісних оцінок розвідки надр, розвіданих 
родовищ, корисних копалин, підземного середовища». Тоді ця стат-
тя буде мати таку редакцію: 

стаття 37. «Проведення робіт по вивченню геології надр».
«Вивчення геології надр здійснюється з метою одержання даних 

про речовинну будову надр, процеси, які відбуваються в них, вияв-
лення і оцінки корисних копалин, вивчення закономірностей їх фор-
мування і розміщення, з’ясування гірничо-технічних та інших умов 
розробки родовищ корисних копалин і використання надр для цілей, 
не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, а також визначен-
ня комплексу вартісних оцінок розвідки і розвіданих ресурсів надр, 
розвіданих родовищ, корисних копалин, підземного середовища».
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ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПЛАТИ ДО БЮДЖЕТУ 
ЗА ТРУБОПРОВІДНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ  

ВУГЛЕВОДНЕВИХ ТОВАРІВ

Предмет дослідження – механізм визначення фіскальної плати за магістраль-
не транспортування вуглеводневих товарів як ресурсного поняття. Мета напи-
сання статті – обґрунтування сутності та перспективності застосування, замість 
чинної ренти, вуглеводневого фіскально-магістрального доходу, як фіскального 
платежу, що вносять до державного бюджету експлуатаційники магістральної 
вуглеводнево-транспортної системи, як суб’єкти господарювання, за транспор-
тування ними через магістральні трубопроводи вуглеводнів та продуктів їх 
переробки, належних до природно-економічних требн. Методологія дослідження 
визначається сукупністю методів: а) пізнання: правового аналізу (дослідження 
нормативно-правової бази застосування ренти); б) обґрунтування: абстрактно-
логічного аналізу (визначення понять вуглеводневого фіскально-магістрального 
доходу); в) узагальнення (обґрунтування висновків і пропозицій). Результати 
роботи. У процесі аналізу нормативно-правових актів, що регулюють застосу-
вання чинної ренти як платежу до бюджету за магістральне транспортування 
вуглеводнів, встановлено, що вона не є податком у тлумаченні ПКУ, оскільки 
за суттю не відповідає офіційному визначенню податку, не відповідає прийня-
тому визначенню поняття ренти. Проаналізовано чинні сутність і механізм 
сплати ренти за транспортування водневих ресурсів та з нею пов’язаних доходів 
держави і користувачів магістральної водневої транспортної системи та непер-
спективність її застосування як фіскального платежу. Висновки. Плату держа-
ві за територіальне перекачування вуглеводневих ресурсів пропонується за на-
шим принципом троїстості називати вуглеводневим фіскально-магістральним 
доходом, що відповідає його сутності, і, відповідно, змінити механізм нараху-
вання та внесення коштів на казначейські рахунки. Оскільки кошти надходять 
до дохідної частини державного бюджету, тобто за своєю суттю належать до 
державних фінансових ресурсів. Створення такого механізму потребує певних 
досліджень, обґрунтувань та державних рішень. Аналогічне стосується і земле-
користування, оскільки якісні показники ґрунтів, де прокладені трубопроводи, 
територіально відрізняються. До того ж, проходить процес зміни земель за 
призначенням, за власністю. Плата за переміщення вуглеводневих ресурсів має 
обчислюватися залежно від виду транспорту, у тому числі трубопровідного, за 
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комплексом показників: кількості та якості товару, часу, магістральних тарифів 
і відстані його переміщення. Сума може корегуватися з допомогою коефіцієнтів, 
офіційно встановлених КМУ. Оскільки трубопроводи розміщені в територіальних 
землях, тому частина цієї плати має перераховуватися до територіальних міс-
цевих бюджетів. Теоретично, господарське використання магістральних трубо-
проводів необхідно розглядати як вид економічного природокористування. Тому 
цього виду державний дохід має визначатися за комплексом показників, а також 
з урахуванням економічних інтересів суб’єктів господарювання, уповноважених 
КМУ. Таким чином, запровадження пропонованого нами фіскального платежу 
є актуальним, має наукову новизну і перспективну практичну значимість, тому 
для державного визнання пропонується включити його до Податкового кодексу 
України. 

Ключові слова: вуглеводні, трубопроводи, транспортування, ресурси, плат-
ник, рента, ставка. 

Бодюк Адам Васильевич, 
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федрой Киевского университета управления и предпринимательства; 
научный руководитель Научно-исследовательского заведения «Ресурсы». 

Обоснование механизма платы в бюджет за трубопроводную 
транспортировку углеводородных товаров

Предмет исследования – механизм определения фискальной платы за ма-
гистральную транспортировку углеводородных товаров как ресурсного понятия.
Цель написания статьи – обоснование сущности и перспективности примене-
ния, вместо действующей ренты, углеводородного фискально-магистрального 
дохода, как фискального платежа, что вносят в государственный бюджет 
эксплуа тационники магистральной углеводородно-транспортной системы как 
субъекты ведения хозяйства за транспортировку ими через магистральные 
трубопроводы углеводородов и продуктов их переработки, надлежащих к есте-
ственно-экономическим требнам. Методология исследования определяется 
совокупностью методов : а) познание: правового анализа (исследование нор-
мативно-правовой базы применения ренты); б) обоснование: абстрактно-логи-
ческого анализа (определение понятий углеводородного фискально-магистраль-
ного дохода); в) обобщение (обоснование выводов и предложений).  Результа-
ты работы. В процессе анализа нормативно-правовых актов, которые 
регулируют применение действующей ренты как платежа в бюджет за маги-
стральную транспортировку углеводородов, установлено, что она не является 
налогом в толковании ПКУ, поскольку за сутью не отвечает официальному 
определению налога, не отвечает принятому определению понятия ренты. 
Проанализированы принятые сущность и механизм уплаты ренты за транс-
портировку водородных ресурсов и с ней связанных доходов государства и 
пользователей магистральной водородной транспортной системы и неперспек-
тивность ее применения как фискального платежа. Выводы. Плату государству 
за территориальное перекачивание углеводородных ресурсов предлагается по 
нашему принципу троистости называть углеводородным фискально-маги страль-
ным доходом, который отвечает его сущности, и соответственно изменить 
механизм начисления и внесения средств на казначейские счета. Поскольку 
средства приходят к доходной части государственного бюджета, то есть по 
своей сути принадлежат к государственным доходам. Создание такого меха-
низма требует определенных исследований, обоснований и государ ственных 
решений. Аналогичное касается и землепользования, поскольку качественные 
показатели почв, где проложенные трубопроводы, территориально отличаются. 
К тому же проходит процесс изменения земель по назначению, за собствен-
ностью. Плата за перемещение углеводородных ресурсов должна исчисляться 
в зависимости от вида транспорта, в том числе трубопроводного, за комплек-
сом показателей: количества и качества товара, времени, магистральных та-
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рифов и расстояния его перемещения. Сумма может корректироваться с по-
мощью коэффициентов, официально установленных КМУ. Поскольку трубопро-
воды размещены в территориальных землях, потому часть этой платы 
должна перечисляться территориальным местным бюджетам. Теоретически 
хозяйственное использование магистральных трубопроводов необходимо рас-
сматривать как вид экономического природопользования. Поэтому этого вида 
государственный доход должен определяться за комплексом показателей, а 
также с учетом экономических интересов субъектов ведения хозяйства, упол-
номоченных КМУ. Таким образом, внедрение предлагаемого нами фискально-
го платежа является актуальным, имеет научную новизну и перспективную 
практическую значимость, потому для государственного признания предлага-
ется включить его в Налоговый кодекс Украины. 

Ключевые слова: углеводороды, трубопроводы, транспортирование, ресурсы, 
плательщик, рента, ставка.

BodіukAdam, 
Candidate of Science in Economics, Senior Fellow, acting head.  
Department of the Kiev Management and Entrepreneurship, a scientific  
leader of Research establishment is “Resources”.

Ground of mechanism of pay in a budget for the pipeline 
transporting of hydrocarbon commodities

The subject of the study is the mechanism for determining the fiscal fee for 
the main transportation of hydrocarbon goods as a resource concept. The purpose 
of this article is to justify the nature and prospects of using, instead of current 
rent, hydrocarbon fiscal-main income as a fiscal payment, which is brought into 
the state budget by operators of the main hydrocarbon-transport system as busi-
ness entities for their transportation of hydrocarbons and products of their pro-
cessing through main pipelines appropriate to the economic requirements. The 
research methodology is determined by a combination of methods: a) cognition: 
legal analysis (study of the regulatory framework for the use of rent); b) justifi-
cation: abstract logical analysis (definition of the concepts of hydrocarbon fiscal-
main income); c) generalization (substantiation of conclusions and proposals). 
Results of work. In the process of analyzing the regulatory legal acts that regu-
late the use of current annuity as payment to the budget for the main transporta-
tion of hydrocarbons, it was established that it is not a tax in the interpretation 
of PKU, since the essence does not meet the official definition of tax, does not 
meet the accepted definition of the concept of rent. The accepted nature and 
mechanism of paying rent for the transportation of hydrogen resources and as-
sociated revenues of the state and users of the main hydrogen transport system 
and the unpromising nature of its use as a fiscal payment are analyzed. Conclusions. 
It is proposed that the state pay for the territorial pumping of hydrocarbon re-
sources according to our triple principle as hydrocarbon fiscal-main income, which 
corresponds to its essence, and accordingly change the mechanism for calculating 
and depositing funds to treasury accounts. Since the funds come to the revenue 
side of the state budget, that is, inherently belong to state revenue. The creation 
of such a mechanism needs certain studies, justifications and government deci-
sions. The same applies to land use, since the quality indicators of soils, where 
the laid pipelines are territorially different. In addition, there is a process of 
changing land for its intended purpose, for the property. The fee for moving 
hydrocarbon resources should be calculated depending on the type of transport, 
including pipelines, for a set of indicators: quantity and quality of goods, time, 
main tariffs and distance of its movement. The amount may be adjusted using 
factors officially established by the CMU. Since the pipelines are located in ter-
ritorial lands, part of this fee should be transferred to the territorial local budgets. 
Theoretically, the economic use of trunk pipelines should be considered as a type 
of economic environmental management. Therefore, this type of government rev-
enue should be determined by a set of indicators, as well as taking into account 
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the economic interests of business entities authorized by the CMU. Thus, the 
implementation of our proposed fiscal payment is relevant, has scientific novelty 
and promising practical significance, therefore, for state recognition it is proposed 
to include it in the Tax Code of Ukraine.

Keywords: carbohydrate, pipelines, transportation, resources, payer, rent, rates.

Постановка проблеми. Вуглеводні (нафта, нафтопродукти, природ-
ний газ та аміак) належали, належать і будуть належати до страте-
гічно важливих ресурсів розвитку економіки. 

До їх користувача в Україні та за її межами ці ресурси у при-
родному стані або перероблені, як товар, переміщуються усіма ви-
дами транспорту: автомобільним, залізничним, водним, трубопровід-
ним. Із них за економічними показниками (собівартості перевезення, 
капітальних вкладень, витрат пального й інших матеріалів), еколо-
гічними та часовими (швидкість доставлення) найбільш вигідним 
вважається трубопровідний. 

Трубопровідними засобами з’єднуються територіально і в часі 
місця видобування і переробки нафти, природного газу зі спожива-
чами, тому цей транспортний засіб одержав певний розвиток і на-
лежить до перспективних. Переміщення речовин по трубах здійсню-
ється за допомогою тиску, створюваного компресорними станціями.

Простішими є процеси управління переміщенням товарної маси 
(організація, планування, контроль тощо), оскільки воно здійсню-
ється по підземних трубопроводах. 

Якщо розглядати ширше, то господарське використання магі-
стральних трубопроводів слід відносити до економічного природо-
користування, як пропонується його називати. 

Бо з ними одночасно з переміщенням названих природних і пере-
роблених продуктів, тобто з логістичними процесами, з отриманням 
суб’єктами господарювання і державою певних доходів, здійснюєть-
ся і використання земельних площ, проведення природоохоронних 
заходів, закачування вуглеводнів у підземні сховища для зберігання, 
створення робочих місць і т.д. 

Використання земель, підземне зберігання вуглеводнів, їх вика-
чування та інші процеси супроводжуються певними затратами, до-
ходами, також зайнятістю населення, фіскальними платежами.

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 
2020 рік» прогнозний обсяг надходжень до бюджету рентної плати 
за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними на-
фтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспорту-
вання трубопроводами аміаку територією України визначений у 
сумі 1 427,5 млн грн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем 
формування доходів держави від природокористувачів, у тому числі 
у формі ренти за переміщення вуглеводнів, відображені у працях 
науковців: І.Д. Андрієвського, О.Б. Боброва, М.Д. Красножона, 
Б.І. Малюка, В.С. Міщенка, П.М. Нестерова, Б.З. Піріашвілі, 
Г.І. Рудька, Б.П. Чиркіна, П.М. Чепіля та ін. В їхніх публікаціях, 
зокрема, проводяться дослідження механізмів справляння офіційно 
установлених фіскальних платежів. Але питання на предмет вдо-
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сконалення понятійного апарату, відображення процесів переміщен-
ня цих речовин на відстань як товарів, відповідно, товарно-грошові 
відносини, ними не розглядаються. В їх наукових працях розгляда-
ються у рамках економічного механізму надрокористування, у тій 
чи іншій мірі, проблеми з позицій його рентного регулювання. 

Метою написання статті є обґрунтування сутності та перспектив-
ності застосування, замість чинної ренти, вуглеводневого фіскально-
магістрального доходу, як фіскального платежу, що вносять до 
державного бюджету експлуатаційники магістральної вуглеводнево-
транспортної системи, як суб’єкти господарювання, за транспорту-
вання ними через магістральні трубопроводи вуглеводнів та продук-
тів їх переробки, належних до природно-економічних требн.

Виклад основного матеріалу. Дослідження сучасного технічного 
забезпечення, його функціонування та вдосконалення, інших проблем 
і перспектив українського трубопровідного транспорту має здійсню-
ватися з метою і аналізу та формування рекомендацій з перетворен-
ня системи його фіскальних оцінок, зокрема, у порівнянні з вико-
ристанням інших видів транспортування згаданих водневих товарів. 
Тому за предмет дослідження доцільно прийняти фіскальне відобра-
ження господарської результативності, перспективу економічних 
проблем трубопроводного транспорту України, доходів від його екс-
плуатації у формі ренти. 

Розглянемо деякі обґрунтування щодо поняття ренти та її нара-
хування в різні періоди, опубліковані нами в різних виданнях, з 
подальшими його коригуваннями, уточненнями тощо.

За словниковим визначенням, рента являє собою дохід «… із ка-
піталу, землі або майна, що його власники регулярно одержують, 
не займаючись підприємницькою діяльністю; дохід у формі процен-
та, одержаного власниками грошового капіталу, держателями цінних 
паперів з твердим курсом або держателями облігацій рентних позик» 
[6, с. 621].

Ренту отримує держава, але вона не є власником вуглеводнів та 
їх родовищ. Тому, виходячи з даного визначення, чинну ренту, як 
платіж, не можна називати рентою. Ми вважаємо, що прийнятий 
платіж названий рентою умовно. 

Пунктами 6 та 7 Положення про порядок обчислення і сплати до 
Державного бюджету України рентної плати за нафту і природний 
газ, затвердженого ще наказом Міністерства фінансів України від 
20.02.1998 р. за № 39, який зареєстровано у Міністерстві юстиції 
України 11.03.1998 р. за № 160/2600, передбачено, що сума рентної 
плати за нафту й природний газ визначається нафтогазовидобувними 
підприємствами, виходячи з фактично оплачених споживачами об-
сягів нафти й газу та ставок рентної плати у національній валюті 
України за офіційним валютним курсом долара США на дату зара-
хування коштів на рахунок нафтогазовидобувних підприємств (крім 
підприємств, що здійснюють видобуток на родовищах з важко видо-
бувними та виснаженими запасами). Нам не зрозуміло, навіщо орі-
єнтуватися на офіційний валютний курс долара США.

Механізм обчислення рентної плати за транзитне транспортуван-
ня природного газу, аміаку територією України та транспортування 
нафти визначає Положення про порядок обчислення і сплати до 
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державного бюджету рентної плати за транспортування нафти магі-
стральними нафтопроводами та транзитне транспортування трубо-
проводами аміаку, природного газу територією України, що було 
затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 р. 
за № 423. 

Законами України про держбюджети традиційно передбачалося, 
що суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспор-
тування трубопровідним транспортом територією України природно-
го газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України 
за офіційно встановленими ставками ними визначені суми рентних 
платежів. Зокрема, у 2003 році Законом передбачені ставки:

– рентної плати за транзитне транспортування природного газу в 
розмірі 1,67 гривні за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів 
відстані;

– рентної плати за транспортування нафти магістральними на-
фтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 
тонну нафти, що транспортується;

– рентної плати за транзитне транспортування аміаку в розмірі, 
еквівалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів 
відстані.

Але нормативи нарахування рентної плати не були незмінними і 
не залежали від волі транспортуючого суб’єкта господарювання, 
тобто від результативності його фінансових показників. 

Розмір ставок (як й інших нормативів) визначався потребами на-
повнення коштами державної скарбниці.

Так, Законом України про Держбюджет на 2005 рік передбачено 
(стаття 5), що суб’єкти господарювання, які здійснюють транспор-
тування трубопровідним транспортом територією України природно-
го газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

– рентну плату за транзитне транспортування природного газу в 
розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів 
відстані;

– рентну плату за транспортування нафти магістральними на-
фтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,89 долара США за одну 
тонну нафти, що транспортується;

– рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, 
еквівалентному 1,0 долару США за одну тонну на кожні 100 кіло-
метрів відстані.

Внесення зазначених платежів здійснювалося щодекадно (15, 25 
числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи з об-
сягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються терито-
рією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Узагальнено зазначимо, що ставки змінювалися періодично, на-
віть щорічно. Безумовно, у такі короткі періоди не здійснювалося 
суттєвих технологічних вдосконалень у транспортній системі, в ре-
зультаті яких зростали б доходи її суб’єктів господарювання та від-
повідні бази нарахування рентних та інших фіскальних платежів.

Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафто-
проводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку 
сплачувалися у національній валюті України за офіційним курсом 
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гривні до долара США, встановленим Національним банком України 
на день, що передує дню внесення платежу. Розрахунки суми рент-
ної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку 
територією України та рентної плати за транспортування нафти 
магістральними нафтопроводами подавалися до органів ДПС України 
щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Знов-таки, як відомо, курс долара стрімко зростав, а економіч-
ні умови суб’єкта господарювання суттєво позитивно не зміню-
валися.

Сума рентної плати, яка нарахована за звітний період і не була 
внесена в установлений термін (протягом 30 календарних днів, на-
ступних за останнім календарним днем звітного місяця), сплачува-
лася до Державного бюджету України із нарахуванням пені у по-
рядку, встановленому Законом України «Про порядок погашення 
зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними 
цільовими фондами» від 21 грудня 2000 року № 2181-III. 

Таким чином, транзит трубопровідним транспортом окремих ви-
дів продуктів наш Уряд вважав джерелом різних значних доходів 
бюджету, у тому числі названих рентою, податком на прибуток під-
приємства. 

У постанові Кабінету Міністрів України від 04.02.2005 р. «Про-
грама діяльності Кабінету Міністрів «Назустріч людям» передбача-
ється «…установити справедливу ренту (плату) за використання 
наземного, водного (морського) та трубопровідного видів транспорту, 
які належать державі або контролюються нею, а також повітряного 
простору, в тому числі для транзиту продуктів». Але ж транспорт 
не може бути об’єктом нарахування ренти (до речі, не плати, а від-
рахування), оскільки рента – це платіж за користування землею чи 
надрами, а не транспортом.

Крім того, є цікава особливість щодо рентної плати за транспор-
тування нафти магістральними нафтопроводами: вона не залежить 
від відстані транспортування, на відміну від природного газу чи 
аміаку. Тобто щодо останніх положень, офіційно рента напряму не 
залежить від відстані.

На наш погляд, сума ренти за транспортування усіх водневих 
ресурсів має залежати від відстані, від кількісних параметрів тран-
спортованих товарів та їх якості. Однак якісні показники водневих 
товарів офіційною методикою обчислення суми ренти взагалі не 
враховуються. 

У чинному Податковому кодексі України (ПКУ) «…рентна плата 
за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафто-
проводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 
трубопроводами природного газу та аміаку територією України – за-
гальнодержавний обов’язковий платіж, який сплачується за надані 
послуги з транспортування (переміщення) вантажу територією Укра-
їни об’єктами трубопровідного транспорту» [3, с. 39 – 40].

У цьому визначенні не вказаний надавач послуг: 
– чи держава, оскільки вона отримує ренту; 
– чи суб’єкти господарювання, що контролюють процеси пере-

міщення водневих речовин.
Не вказано і хто отримувач послуг, і хто є платником ренти. 
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Закачування нафти чи природного газу здійснюється і за межами 
України. На наш погляд, суб’єкти господарювання, що контролюють 
процеси переміщення водневих речовин, належать до обслуговуючих 
магістральні трубопроводи. За це вони отримують певні доходи, мо-
жуть мати і прибутки. А послуги по транспортуванню газу природ-
ного або нафти з Росії територією України у Західну Європу надає 
держава. Тому платежі державі у такій ситуації назвати рентою не 
можна. Міждержавне переміщення товарів трубопроводами логічно 
називати фіскально-транспортними послугами. Відповідно плату 
державі за такі послуги правильно називати фіскально-магістральним 
доходом. 

Спеціально уповноважені КМУ суб’єкти господарювання сплачу-
ють державі цей платіж, скільки вони уособлюють державу як отри-
мувача коштів за транзит товарів від їх споживачів. За своєю сут-
ністю чинна рента є відрахована державі на законодавчій основі 
частина цієї суми за встановленими державою транспортно-магі-
стральними тарифами, як пропонується їх називати. Підкреслимо, 
що за ПКУ поняття ставки застосовується до процесу нарахування 
безумовного платежу – податку. 

Для порівняння платників відмітимо, що у разі перевезення цих 
товарів автомобілями чітко визначається надавач транспортних по-
слуг – транспортне підприємство.

Нагадаємо, що відповідно до статті 14 Закону України «Про сис-
тему оподаткування», рентні платежі належали до загальнодержав-
них податків та зборів. У ПКУ даються певні визначення понять, 
що стосуються рентної плати за транспортування нафти і нафтопро-
дуктів магістральними нафтопроводами і нафтопродуктопроводами, 
транзитне транспортування трубопроводами природного газу і аміа-
ку, також як загальнодержавного платежу.

За ПКУ, платниками рентної плати є суб’єкти господарювання, 
які експлуатують об’єкти магістральних трубопроводів та надають 
(організовують) послуги з транспортування (переміщення) вантажу 
трубопроводами України.

Поняття вантажу трактується як об’єкт перевезень. За показни-
ками обсягу перевезень визначається плата за перевезення вантажу 
відповідно до транспортних тарифів. За чинною термінологією, ван-
таж також трактується як всі предмети з моменту прийняття для 
перевезень до здачі одержувачу вантажу. Поняття «вантажовідправ-
ник» розглядається як будь-яка фізична або юридична особа, яка 
подає перевізнику вантаж для перевезення. Вантажоодержувач – 
будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює приймання ван-
тажів, оформлення товарно-транспортних документів та розванта-
ження транспортних засобів у встановленому порядку [7]. Таким 
чином, ця термінологія не має фіскальної орієнтації. 

З поняттям вантажу (його ваги, обсягу тощо) застосовується по-
няття вартості його перевезення. А з поняттям товару застосовуєть-
ся поняття його вартості. Від вартості здійснюються відрахування 
фіскальних платежів. 

Тому у згаданому вище реченні замість слова «вантажу» логічно 
поставити слово «товару». Тоді воно подається у такій редакції: «За 
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ПКУ, платниками рентної плати є суб’єкти господарювання, які 
експлуатують об’єкти магістральних трубопроводів та надають (ор-
ганізовують) послуги з транспортування (переміщення) товарів тру-
бопроводами України».

За результат нарахування чинної ренти за переміщення таких 
товарів, як природний газ та аміак, слугує сума добутків відстаней 
відповідних маршрутів їх транспортування (переміщення), узгодже-
них між платником рентної плати та замовником на відповідний 
звітний період, на обсяги природного газу та аміаку, транспортованих 
(переміщених) кожним маршрутом транспортування. Така форма 
прийнятна, але вона ще має враховувати і якісні показники цих 
речовин, що надаються для користування. Правда, врахування в 
розрахунках фактора якості потребує досліджень та подальших офі-
ційних рішень.

Розрахунок з рентної плати за звітний період (календарний мі-
сяць) виконується за встановленою формою і подається платником 
рентної плати податковому органу за місцем його реєстрації протягом 
20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 
звітного періоду. Сума рентної плати за звітний період, що дорівнює 
календарному місяцю, вноситься на казначейські рахунки платником 
за місцем його податкової реєстрації авансовими платежами щоде-
кади (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), 
визначеної за:

– фактичними обсягами природного газу та аміаку і показниками 
відстані відповідних маршрутів їх транспортування територією Укра-
їни у відповідних декадах місяця;

– фактичними обсягами нафти і нафтопродуктів, що транспорту-
ються територією України у відповідних декадах місяця.

Визначена у звітному розрахунку за відповідний звітний період 
сума фіскальних зобов’язань з рентної плати з урахуванням фактич-
но сплачених авансових платежів вноситься платниками рентної 
плати до державного бюджету протягом 10 календарних днів, що 
настають за останнім календарним днем граничного строку подання 
такого розрахунку.

Якщо сума рентної плати, яка нарахована платником рентної 
плати за звітний період, але не сплачена протягом 10 календарних 
днів, що настають за останнім календарним днем граничного строку 
подання розрахунку, то на неї нараховується пеня в порядку, вста-
новленому ПКУ. Тобто платник зобов’язаний самостійно вносити 
суму ренти і плату за порушення термінів її перерахування на каз-
начейські рахунки. 

Суму фактично фіскально-магістрального доходу (рентної плати) 
від перевезення нафти, нафтопродуктів і аміаку пропонується об-
числювати за ставками і показниками кількості (в тоннах). 

За ПКУ, платник несе відповідальність за правильність обчислен-
ня рентної плати, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а 
також за своєчасність подання органам ДПС відповідних розрахунків 
згідно із нормами цього Кодексу та інших законів України. Контроль 
за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою справляння 
рентної плати до бюджету здійснюють органи ДФС (ДПС). Зауважи-
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мо, що слово «справляти», за тлумачним словником, означає скла-
дати враження, святкувати і т.п. Але його не можна вживати у 
значенні здійснення певної управлінської функції щодо суб’єкта 
господарювання як платника ренти. 

До речі, взагалі чинну ренту, як вона визначається в ПКУ, ло-
гічно розглядати як своєрідний платіж тобто як плату за певні по-
слуги, а не податок і не збір. Оскільки за ПКУ, податок – це «…
обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справ-
ляється з платників податку відповідно до цього Кодексу» [3, с. 5]. 
Отже, з цього виразу ще випливає, що платників багато, але вони 
сплачують один податок. На практиці платник сплачує певну кіль-
кість податків. Тому дане визначення потребує редакції. До того ж, 
вираз «справляння податку з платника податку» належить до відо-
мих виразів «масло масляне».

Отже, на наш погляд, згадане слово «справляння» в даному тек-
сті не логічне, оскільки навіть застосовуване у податковій практиці 
поняття «справляння» відносити до податкових органів не право-
мірно, бо вони здійснюють лише прийом і перевірку відповідних 
документів платника податків, а не справляння або зовнішній конт-
роль. Кошти вносять на казначейські рахунки платежу, а не подат-
кових органів. Казначейство контролює фактичні надходження і 
надає їх податковим органам.

Обчислення і внесення суми чинної рентної плати здійснює тран-
спортуючий суб’єкт господарювання. Він, за ПКУ як платник, вно-
сить відповідну суму коштів на казначейські рахунки, але також їх 
не справляє. «Справляти» податок, приймати та перевіряти доку-
менти – ці три слова навіть не синоніми. Якщо за ПКУ вважати, 
що податкові органи, як контролюючі, себе ще повинні контролю-
вати, тоді це – нонсенс, бо ж вираз «контроль контролю» знов-таки 
належить до виразу виду «масло масляне». 

Зауважимо, що контроль і відповідальність за сплату чинної рен-
ти перед КМУ покладено на НАК «Нафтогаз України».

Отже, чинна плата у формі ренти є ні теоретично обґрунтованою, 
ні законодавчо не врегульованою. 

Розглянемо за нашим принципом троїстості транзитне транспор-
тування вуглеводнів, як товарів, магістральними трубопроводами.

Вуглеводні, належні до природно-економічних требн, нами роз-
глядаються за принципом двоїстості як:

– природні речовини, які вимірюються натуральними показника-
ми, тонни, куб. м;

– як товари подальшого виробничого використання.
Крім того, магістральне транспортування нами розглядається як 

виробничий процес переміщення вуглеводнів за потребами як товарів 
до їх користувача. Товари і виробничі процеси ними з оподаткову-
ються.

Тому пропонується поняття ренти, як абстрактне, замінити на 
вуглеводневий фіскально-магістральний дохід як конкретизоване по-
няття. 

За базові ставки нарахування вуглеводневого фіскально-магістраль-
ного доходу (чинної ренти) слід прийняти їх величини, передбачені ПКУ:
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– 1,67 грн за транзитне транспортування 1000 куб. м природного 
газу за кожні 100 км відстані відповідних маршрутів його транспор-
тування;

– 4,5 грн за транспортування однієї тонни нафти магістральними 
нафтопроводами;

– 4,5 грн за транспортування однієї тонни нафтопродуктів магі-
стральними нафто-продуктопроводами;

– 5,1 грн за транзитне транспортування однієї тонни аміаку за 
кожні 100 км відстані відповідних його маршрутів. 

Висновки з даного дослідження. Отже, чинна рента не є податком 
у тлумаченні ПКУ, оскільки за суттю не відповідає офіційному ви-
значенню податку. 

Плату державі за міждержавне перекачування вуглеводневих 
ресурсів пропонується за нашим принципом троїстості називати вуг-
леводневим фіскально-магістральним доходом, що відповідає його 
сутності, і, відповідно, змінити механізм нарахування та внесення 
коштів на казначейські рахунки. Оскільки кошти надходять до до-
хідної частини державного бюджету, тобто за своєю суттю належать 
до державних доходів.

Створення такого механізму потребує певних досліджень, обґрун-
тувань та державних рішень, з наукової точки зору належить до 
фіскальної геології, що входить в ресурсоніку надрокористування.

Це стосується і землекористування, оскільки якісні показники 
ґрунтів, де прокладені трубопроводи, територіально відрізняються. До 
того ж, проходить процес зміни земель за призначенням, за власністю. 

Якщо розглядати питання ширше, то плата за переміщення вуг-
леводневих ресурсів має обчислюватися залежно від виду транспор-
ту, у тому числі трубопровідного, за комплексом показників: кіль-
кості та якості товару, часу, магістральних тарифів і відстані його 
переміщення. Сума може корегуватися з допомогою коефіцієнтів, 
офіційно встановлених КМУ.

Оскільки трубопроводи розміщені в територіальних землях, тому 
частина цієї плати має перераховуватися до територіальних місцевих 
бюджетів. 

Теоретично, господарське використання магістральних трубопро-
водів необхідно розглядати як вид економічного природокористування.

Тому цього виду державний дохід має визначатися за комплексом 
показників, а також з урахуванням економічних інтересів суб’єктів 
господарювання, уповноважених КМУ. 

Таким чином, запровадження пропонованого нами фіскального 
платежу є актуальним, має наукову новизну і перспективну прак-
тичну значимість, тому для державного визнання пропонується 
включення його до Податкового кодексу України. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ  
ТЕЛЕМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЇЇ ЗАСОБИ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Мета статті полягає в аналізі перспективи розвитку дистанційної медичної 
допомоги (телемедицини) та аналізі технічних засобів для її впровадження. 
Оцінка переваг та недоліків телемедичної допомоги населенню. Методологія 
дослідження полягає в аналізі сучасного стану телемедичної допомоги населен-
ню, засобів надання висококваліфікованої медичної допомоги, переваги та пер-
спективи розвитку. Огляд існуючих на сьогодні методик дистанційної медичної 
допомоги; аналіз обладнання; оцінка переваг та недоліків засобів дистанційної 
медицини. Висновки. Телемедична допомога вже сьогодні має ряд значних не-
заперечних переваг: економія часу лікаря та пацієнта, економія коштів, кон-
сультативна допомога висококваліфікованих спеціалістів, дистанційний і три-
валий моніторинг життєвих показників пацієнта. Дистанційна допомога доступ-
на на різних рівнях, від простого використання месенджерів для відео- та 
аудіоконсультацій, пересилки фотокопій результатів аналізів і до застосування 
спеціалізованого обладнання з можливістю під’єднання сучасних медичних при-
ладів для реєстрації фізіологічних показників хворих. Однак, новітні технології 
медицини ні в якому рані не повинні заміняти живе спілкування з пацієнтом, 
а мають його доповнювати та покращувати методику і результати лікування.

Ключові слова: телемедицина, дистанційний моніторинг, засоби телемеди-
цини.
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Инновационные подходы в организации телемедицинской  
помощи, ее средства и перспективы развития

Цель статьи заключается в анализе перспективы развития дистанционной 
медицинской помощи (телемедицины) и анализе технических средств для ее вне-
дрения. Оценка преимуществ и недостатков телемедицинской помощи населению. 
Методология исследования заключается в анализе современного состояния теле-
медицинской помощи населению, средств оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи, преимущества и перспективы развития. Обзор существу-
ющих сегодня методик дистанционной медицинской помощи; анализ оборудо-
вания; оценка преимуществ и недостатков средств дистанционной медицины. 
Выводы. Телемедицинская помощь уже сегодня имеет ряд значительных 
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неоспоримых преимуществ: экономия времени врача и пациента, экономия 
средств, консультативная помощь высококвалифицированных специалистов, 
дистанционный и длительный мониторинг жизненных показателей пациента. 
Дистанционная помощь доступна на различных уровнях, от простого использо-
вания мессенджеров для видео- и аудиоконсультаций, пересылки фотокопий 
результатов анализов до использования специализированного оборудования с 
возможностью подключения современных медицинских приборов для регистра-
ции физиологических показателей больных. Однако, новейшие технологии 
медицины ни в коем случае не должны заменять живое общение с пациентом, 
но должны его дополнять и улучшать методику, а также результаты лечения.

Ключевые слова: телемедицина, дистанционный мониторинг, средства 
теле медицины.
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Innovative approaches in the organization of telemedical 
assistance its means and prospects of development

The purpose of the article is to analyze the prospects of development of remote 
medical care (telemedicine) and analysis of technical means for its implementation. 
Evaluating the advantages and disadvantages of telemedicine to the population. 
The methodology of the study is to analyze the current state of telemedicine to 
the population, the means of providing highly qualified medical care, benefits and 
prospects for development. An overview of the existing methods of remote medical 
care; equipment analysis; evaluation of the advantages and disadvantages of the 
means of remote medicine. Conclusions. Telemedicine still has a number of sig-
nificant advantages: physician and patient time savings, cost savings, advice from 
highly skilled specialists, remote and long-term monitoring of patient’s vital signs. 
Remote assistance is available at various levels, from the simple use of instant 
messengers for video and audio consultation, the transfer of photocopies of the 
results of analyzes and the use of specialized equipment with the ability to connect 
modern medical devices for the registration of physiological indicators of patients. 
However, the latest technology in medicine should never replace “live” communica-
tion with the patient, but should complement it, improve the methodology and 
results of treatment.

Key words: telemedicine, remote monitoring, telemedicine. 

Сьогодні, в епоху стрімкого розвитку цифрових та ІТ-технологій, 
у медицині виникає необхідність іти в ногу з часом і впроваджувати 
принципово нові підходи до надання медичних послуг. Одним із 
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таких новітніх напрямків є телемедицина [1,3,6,8,10]. Телемедици-
на являє собою широкий спектр можливостей надання дистанційної 
професійної медичної допомоги в різних галузях охорони здоров’я, 
використовуючи цифровий мобільний та інтернет-зв’язок, бази даних, 
розроблені програми дистанційної візуалізації та контролю за жит-
тєвими показниками пацієнтів [1,2,3,7,8,10,34]. 

Вищеозначений дистанційний напрям медичної допомоги має на 
меті значно покращити рівень медичного забезпечення населення, 
полегшити зв’язок між пацієнтами з обмеженими фізичними мож-
ливостями, з віддалених населених пунктів та висококваліфіковани-
ми медичними спеціалістами. 

Вже сьогоні дистанційна допомога пацієнтам має ряд вагомих 
переваг, а саме:

– нівелює просторовий бар’єр (географічний) між пацієнтом та 
високоякісним спеціалістом, що особливо важливо в сільській міс-
цевості, гірських районах та віддалених населених пунктах;

– економить час пацієнта та лікаря (пацієнту не потрібно витра-
чати час, аби дістатися в медичний заклад, не потрібно очікувати в 
чергах і т. д.);

– дистанційна методика уможливлює покращення якості консуль-
тативних та лікувальних послуг за рахунок залучення декількох 
високоякісних спеціалістів (з різних спеціалізованих клінік);

– оптимізує якість профілактичних заходів та диспансеризації 
населення;

– дає значний економічний ефект (економія коштів пацієнтів та 
лікувальних установ);

– обмін досвідом між спеціалістами різних рівнів і т. д. 
[1,3,4,6,7,9,10,14]. 

Телемедичну допомогу хворим можна надавати за допомогою роз-
роблених цифрових засобів для аудіально-візуальної комунікації 
(спеціально розроблених та загальноуживаних на базі андроїд і т. д.), 
які дозволяють здійснити опитування пацієнта в реальному часі, 
почути всі його скарги, надати консультативну допомогу, призна-
чити та інтерпритувати лабораторні й інструментальні методи об-
стеження [1,2,3,9,10]. Однак дана методика теледопомоги не повинна 
заміняти «живого» обстеження хворого та спілкування з пацієнтом. 
Одним із її суттєвих недоліків є неспроможність достовірно отрима-
ти показники життєдіяльності організму: стан шкірних покривів, 
слизових, дистанційно неможливо здійснити аускультацію, перкусію 
та пальпацію і т. д.

Таким чином, якісні телемедичні послуги неможливі при вико-
ристанні тільки аудіально-візуальних засобів комунікації, дистан-
ційна допомога повинна включати окрім вищезгаданих методів ще 
й застосування спеціально розроблених приладів та датчиків з мож-
ливістю реєстрації життєво важливих показників людського організ-
му та передачі спеціалісту їх числових даних в реальному часі.

Для дистанційної допомоги консультативного характеру застосо-
вують засоби фото- та відеофіксації в реальному часі або з записом 
на оптичні цифрові носії з наступною передачею даних на комп’ютер 
чи безпосередньо спеціалісту за допомогою ІЧ-порту, Bluetooth чи 
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USB [4,5,14]. Ці можливості забезпечує система PACS (Picture Ar-
chiving and Communication System) та система RIS (Radiology Infor-
mation System) компанії Dr Systems [17,23].

Система The Dominator (Diagnostic Reading Station) може реєстру-
вати, відображати та інтерпритувати фотозображення усіх типів об-
стежень [24]. Телесистема дистанційної допомоги Physician Clinical 
Review дозволяє спеціалістам аналізувати фотокопії результатів об-
стежень, передавати текстові файли, що стосуються пацієнтів, отри-
мувати на надсилати аудіофайли, консультативні висновки та про-
грами реабілітацій [17].

Дистанційно з відеозображенням працюють наступні системи: 
система VSS компанії JedMed, система DigiCAM 2.0, система 
TotalExam Cam компанії GlobalMedia, рентгенографічна система 
CMDR-1S-MIL компанії MinXRay Inc., система Cerner на базі 
MultiMedia Foundation, дистрибутивна система PaccCube на базі 
DatCard Systems, системи відеоконференцій PAS, включаючи AGNES 
і Avizia telemedicine від AMD Telemedicine, Intouch Health, апарати 
фото- і відеокомунікації AMD 2500, GlobalMed Total Exam 3, Horus 
HD Digital Scope System компанії AMD Telemedicine та інші [22,35]. 

Однак, фото та відеофіксація вимагає виконання ряду важливих 
умов, які пацієнт не завжди може забезпечити, а саме: наявність 
апаратури високої роздільної здатності, наявність гарного освітлення, 
наявність високошвидкісного інтернету (необхідний для передачі 
великих об’ємів даних фото- чи відеофайлів), наявність постійного 
і стабільного джерела живлення [4]. 

Сьогодні одним із важливих показників для якісної дистанційної 
допомоги є показники серцевої діяльності, а саме: моніторинг сер-
цевого ритму, показники артеріального тиску (АТ) та частоти сер-
цевих скорочень (ЧСС). Забезпечити якісну реєстрацію числових 
показників серцевої діяльності та виведення їх на дисплеї комп’ютера 
допомагає система POLAR, яка відслідковує вищезгадані показники 
не тільки одного пацієнта, але й цілої групи хворих з однотипними 
захворюваннями, за оздоровчими і реабілітаційними програмами. Ця 
система складається з програмного забезпечення та нагрудного дат-
чика, який фіксується на хворому. Дані, що зчитуються з датчика 
за допомогою USB-порту, передаються на комп’ютер та обробляють-
ся спеціально розробленою програмою POLAR Precision Performance. 
Отримані дані виводяться на моніторі комп’ютера та зберігаються в 
архіві. Відповідно до заявлених виробником даних, точність вимі-
рювання частоти серцевих скорочень (ЧСС) системи POLAR відпо-
відає точності ЕКГ [14,17]. 

Серед важливих недоліків даної системи потрібно відмітити до-
сить обмежену пам’ять для зберігання отриманих показників (не 
більше 11 годин), великі проміжки між вимірюваннями показників 
пульсу (кожні 5 секунд), а також обмежений радіус використання 
(в межах спеціалізованих відділень закладу та його прилеглої тери-
торії). 

Дещо більший спектр можливостей забезпечує прилад компанії 
«Garmin», який, окрім реєстрації показників серцевої діяльності, 
(ЧСС) визначає темп, швидкість та подолану пацієнтом відстань під 
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час виконання реабілітаційної програми за допомогою вбудованого GPS 
модуля супутникової навігації. Отримані з датчиків показники обро-
бляються програмою Training Center і виводяться на екран комп’ютера 
у вигляді числових значень та графічних схем і діаграм [5]. 

Однак «Garmin», незважаючи на досить велику точність вимірю-
вання (похибка – не більше 1% при визначенні ЧСС і не більше 3% 
при визначенні GPS параметрів), теж має ряд недоліків: обмежений 
радіус використання (лікувально-профілактиний заклад та прилегла 
територія), похибка GPS параметрів значно збільшується при засто-
суванні в закритих приміщеннях та за наявності погодніх умов, що 
ускладнюють роботу системи геопозиціювання.

Також широко використовується монітор серцевого ритму типу 
RS800 системи Polar, виготовлений у вигляді наручного годинника, 
який розміщуєься на зап’ясті пацієнта та дозволяє реєструвати ЧСС, 
середні та пікові значення (при будь-якій формі рухової активності), 
середню довжину кроку, темп та ритм бігових кроків, швидкість та 
дистанцію ходьби [5,25]. Незважаючи на гарну точність вимірюван-
ня, значний радіус дії та велику вбудовану пам’ять, даний пристрій 
не здатний передавати отримані з датчиків показники в реальному 
часі на віддалений монітор комп’ютера, телефона чи планшета. Апа-
рат монітору серцевого ритму RS800 виводить числові показники 
тільки на свій екран. А пацієнт, для надання лікарю даних, отри-
маних за допомогою цього пристрою, повинен самостійно їх зареє-
струвати чи оголосити за допомогою програм аудіально-візуальної 
комунікації, що в свою чергу збільшує процент погрішності та змен-
шує достовірність отриманих результатів.

З метою надання спеціалізованої медичної допомоги у віддалених 
і важкодоступних місцях (гірських місцевостях, зонах відчуження 
та ін.), особливо під час стихійних лих, техногенних аварій та тран-
спортних катастроф, застосовуують мобільний телемедичний комп-
лекс «STEL TKmobile» [13]. Основною метою цього мобільного комп-
лексу є надання дистанційної консультивно-діагностичної допомоги 
постраждалим. До його складу входять апаратура та програмне за-
безпечення: система забезпечення відеоконференцій, комп’ютерний 
кардіограф на 12 відведень, пульсоксиметр, автоматичний вимірювач 
АТ, глюкометр та цифровий термометр. Вбудований кодек відеозв’язку 
забезпечує високоякісний відео- та аудіозв’язок і підтримує роботу 
в ІР мережах на швидкості до 2 Мбіт/c з використанням протоколу 
H.323. Збір і зберігання персоніфікованої медичної інформації здій-
снюється за допомогою комп’ютера, який підключений до базавої 
точки доступу WiFi 802.11g.

Недоліками даної телемедичної системи «STEL TKmobile» є необ-
хідність постійного перебування спеціально навченого медичного 
працівника безпосередньо біля пацієнта під час надання допомоги, 
великий об’єм системи (2 валізи). До того ж, контролювати життєві 
показники хворого можна тільки обмежений час (під час надання 
допомоги), а робота «STEL TKmobile» напряму залежить від стану 
заряду акумуляторів.

Добре себе зарекомендували телемедичні комплекси STEL TKP5, 
TKP6, TKP7 і TKP8, які забезпечують телеконсультації та телекон-
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силіуми, допомагають у проведенні дистанційної діагностики, моні-
торингу складних маніпуляцій з відеозв’язком у реальному часі [13]. 
Зазначені відеокомунікаційні комплекси працюють на базі комп’ютера 
з програмним апаратним кодеком компанії Polycom в IP-мережах до 
2 Мбіт/c з можливістю підключення 4*BRI ISDN до 512 Кбіт/c у 
відповідності до протоколів Н.320, Н.323. 

Система відеозабезпечення IP Extension Gateway (IEG) компанії 
Rivulet також забезпечує веб-інтегровані можливості для відеомоні-
торингу виконання медичних процедур, обмін відеофайлами та фото-
файлами, відеозв’язок для навчання та тренінігів й інше [17]. Але 
ці комплекси працюють тільки в закритих приміщеннях, вимагають 
постійного живлення від електромережі, допомога надається тільки 
під час зв’язку спеціаліста з пацієнтом, вони об’ємні і не здатні в 
реальному часі реєструвати показники життєздатності пацієнта. 
Тобто основна функція цих приладів – високоякісний відео- та 
аудіозв’язок для консультативної допомоги, а також забезпечення 
навчального процесу (інтерактивні лекцї, тренінги, конференції, 
симпозіуми і т. д.). 

Аналогічно з вищезгаданими комплексами медичне телеобладнан-
ня компанії DiViSy, TM21 спеціалізується на високоякісній обробці 
та передачі фото-, відео- (вбудований модуль DiViSy IP21 Image 
Processing з можливістю масштабувати та збільшувати зображення 
в 2, 4, 8, 16 разів) та аудіосигналів (з пропускною здатністю 8, 16, 
32, 64 і 128 Кбіт в секунду), які адаптовані для консультацій та 
дистанційного навчання як в реальному часі, так і у віддаленому, 
із застосуванням будь-яких каналів зв’язку (супутникові канали, 
канали Radio Ethernet 2,4ГГц, 5,25-5,35 ГГЦ і 5,7-5,8 ГГц, канали 
мобільного зв’язку стандартів GSM, CDMA, GPRS, радіоканали УКВ, 
Wi-Fi та інші). Також застосовують video home telehealth system для 
покращення результатів лікування та моніторингу астматичного 
статусу у дітей [14,31,32]. 

Серед позитивних характеристик систем DiViS TM21, які виріз-
няють їх з-поміж інших, потрібно виділити наступні: надійний 
зв’язок, можливість під’єднувати медичне обладнання, яке має циф-
рові виходи (відеокамери, цифрові мікроскопи, цифрові електрокар-
діографи, енцефалографи і т.п.). Недоліками систем TM21 є їх 
 громіздкість, можливість працювати лише в межах лікувально-про-
філактичних закладів, допомога хворому надається тільки безпо се-
редньо під час консультацій чи діагностичних процедур. 

Також для дистанційної медичної допомоги використовують і 
телемедичні системи Aerotel Heartline T компанії Aerotel Medical 
Systems, основним напрямком діяльності яких є віддалений моніто-
ринг серцевої діяльності, а саме – контроль електрокардіосигналу 
пацієнта, як в одному, так і в 12 відведеннях [14]. Сильною стороною 
даної системи є її високоточний і якісний контроль серцевої діяль-
ності, наявність єдиного віддаленого аналітичного центру отриманих 
показників, але система Aerotel Heartline T здійснює реєстрацію 
показників серця впродовж обмеженого часового проміжку, для фік-
сації сенсорів у 12 відведеннях необхідний медичний спеціаліст для 
їх коректної постановки. 
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Цікаву розробку для телемедицини пропонує компанія Vitaphone, 
суть якої полягає в розміщенні пристроїв контролю та спостереження 
за серцевою діяльністю в мобільному телефоні [26]. Пристрій Vitaphone 
2300 дозволяє реєструвати електрокардіограму пацієнта в трьох від-
веденнях з наступним її записом та дистанційною передачею спеціа-
лісту для інтерпритації за допомогою мережі GSM/GPRS. Vitaphone 
2300 досить зручний у користуванні, невеликий, портативний, добре 
працює як у закритих приміщеннях, так і на відкритих просторах. 
Для реєстрації електрокардіограми пацієнту достатньо лише приту-
лити його тильною стороною до проекції серця на грудній клітці [103]. 

Однак його використання залежить від покриття та стабільності 
роботи мережі GSM/GPRS, пристрій моніторить тільки серцеву ді-
яльність у той момент, коли пацієнт прикладає його зворотню сто-
рону до своїх грудей, а похибка в розміщенні апарату на тілі хво-
рого вагомо впливає на достовірність отриманого результату.

Для дистанційного моніторингу та експрес-діагностики серцевої 
діяльності також застосовують апарати «КАРДІОТЕСТ-01» та «Теле-
Корд-01» [14,27]. «КАРДІОТЕСТ-01» переважно застосовують для 
домашнього контролю стану серцевої діяльності, в амбулаторіях та 
санаторно-оздоровчих центрах. Апарат здатен визначати адаптацій-
ний резерв серцево-судинної системи пацієнта, порушення ритму та 
провідності [14,27]. Прилад реєструє ЕКГ в одному відведенні, ви-
раховує ЧСС, варіабельність серцевого ритму та його порушення, він 
здатен запам’ятовувати частину ЕКГ. Реєстрація ЕКГ здійснюється 
як за допомогою електродів, що розміщені на самому апараті, так і 
за допомогою стандартних електродів, які можна за необхідності 
під’єднати. Отримані показники «КАРДІОТЕСТ-01» передає на 
комп’ютер лікаря за допомогою інтернет-мережі [14,27]. 

«ТелеКорд-01», як і попередній апарат, являє собою мобільний 
пристрій для контролю серцевої діяльності. Він призначений для 
реєстрації ЕКГ у 12 відведеннях з наступною передачею отриманих 
результатів мережами GSM-GPRS (тип модуля SIM300DZ з діапазоном 
частот 900/1800/1900 МГц) на коп’ютер спеціаліста для аналізу 
[14,28]. Спектр застосування апарату – ідентичний до пристрою 
«КАРДІОТЕСТ-01».

Ці дві діагностично-профілактичні телесистеми також далекі від 
досконалості, їх робота залежить від рівня заряду акумуляторів, по-
трібен високоефективний стабілізатор напруги або low-drop стабілі-
затор DA1, контролювати роботу серцево-судинної системи можна 
обмежений проміжок часу (тільки, коли під’єднані електроди до 
пацієнта), робота апаратів змушує пацієнтів перебувати певний час 
у спокої та значно обмежує їх соціальну і фізичну активність (не-
можливо впродовж тривалого часу відстежувати показники серцевої 
діяльності пацієнта під час його звичного робочого чи вихідного дня), 
розташування або підключення електродів вимагає присутності ме-
дичного працівника. 

Цікавим рішенням забезпечення телемедичної допомоги в режи-
мі «лікар-пацієнт» є безпровідна діагностична мережа PMP4, роз-
роблена компанією LifeWatch Corp. Система PMP4 надає можливос-
ті ряду медико-діагностичних приладів реєструвати показники жит-
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тєдіяльності пацієнта та передавати отримані дані за допомогою 
Bluetooth на спеціальний комутатор, який з’єднаний з коп’ютером. 
Отримані дані аналізуються висококваліфікованим спеціалістом з 
наступним висновком та лікувально-діагностичною тактикою [20,21]. 
Серед приладів, які працюють на основі даної діагностичної мережі, 
є: ЕКГ реєстратор із записом 12 відведень, пристрій для реєстрації 
показників глюкози та артеріального тиску, спірометр (з можливіс-
тю визначати VC, FVC, volume-time and flowvolume curves, FVC, 
FEV1, FEV3, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25%-75%, 
extrapolated volume), оксиметр для вимірювання рівня кисню в кро-
ві та пульсу, Bluetooth-вага [17,20,21]. 

Окрім спеціально розробленого медичного обладнання для надан-
ня дистанційної телемедичної допомоги, застосовують типове інстру-
ментально-апаратне обладнання. Один із новітніх напрямків дистан-
ційної медичної допомоги – телерадіологія застосовує звичайну 
апаратуру для отримання рентгенівських знімків чи інших радіоло-
гічних зображень. Отримані дані надсилаються спеціалістам для 
наступного аналізу та консультативного висновку [15].

Напрям телепатології також використовує відомі методики елек-
тронної мікроскопії, а отримані фотографії клітин та тканин при 
різних патологіях та патологічних процесах надсилає спеціалісту для 
аналізу та інтерпритації [18,19].

Теледерматологія застосовує спосіб дистанційної передачі спеці-
алістам фотофіксації стану уражених шкірних покривів і результати 
лабораторних та інструментальних аналізів [11,12,13]. Телемедичний 
напрям психіатрії – телепсихіатрія – також використовує програмні 
аудіально-візуальні комунікації для оцінки психологічного стану та 
здійснення дистанційної консультативної підтримки хворих [16,17]. 

Також стрімко розвиваються ще й інші напрямки дистанціної ме-
дичної допомоги і реабілітації: кардіологія/електрокардіографія, УЗД, 
мамографія, хірургія, травматологія та ортопедія, алергологія, офталь-
мологія, нефрологія, гінекологія, акушерство, педіатрія, неврологія, 
урологія, отоларингологія та інші [3, 4, 14, 17, 29, 30, 31, 33, 35]. 
Спільною рисою цих вищезгаданих напрямків є застосування телеме-
дичної допомоги переважно тільки для комунікативного спілкування 
з пацієнтом та передача спеціалісту через месенджери фотокопій ре-
зультатів лабораторних та інструментальних обстежень.

Основним недоліком цих напрямків є відсутність контролю жит-
тєвих показників діяльності організму хворого в реальному часі 
впродовж тривалого періоду, неможливість дистанційно контролюва-
ти стан здоров’я пацієнта після надання консультативної допомоги. 

Висновки

Сьогодні завдяки розвитку цифрових технологій телемедицина 
все більше і більше застосовуюється з метою покращення якості 
надання медичної допомоги населенню. Дистанційна допомога має 
ряд значних незаперечних переваг: економія часу лікаря та пацієн-
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та, економія коштів, консультативна допомога висококваліфікованих 
спеціалістів, дистанційний і тривалий моніторинг життєвих показ-
ників пацієнта. 

Телемедична допомога вже зараз доступна на різних рівнях, від 
простого використання месенджерів для відео- та аудіоконсультацій, 
пересилки фотокопій результатів аналізів і до застосування спеціа-
лізованого обладнання з можливістю під’єднання сучасних медичних 
приладів для реєстрації фізіологічних показників хворих. Новітні 
технології медицини ні в якому разі не повинні замінити живе спіл-
кування з пацієнтом, але повинні його доповнювати та покращувати 
методику і результати лікування.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці та 
впровадженні новітніх телемедичних методик надання високопрофе-
сійної дистанційної допомоги населенню, створенні засобів для від-
даленого контролю за перебігом патологічних процесів та оптиміза-
ції диспансерного нагляду.
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Вимоги, рекомендовані МОН 
України до наукових статей

Наукові статті у фахових виданнях  
повинні мати такі елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започаткова-
но розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення 
не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуєть-
ся стаття.

3. Формулювання мети статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунту-

ванням отриманих наукових результатів.
5. Висновки з цього дослідження і перспективи подальших роз-

відок у цьому напрямку.
Редакційна колегія збірника пропонує авторам виділяти рекомен-

довані МОН України елементи статті окремими рубриками (скоро-
ченими підзаголовками).

Послідовність структурних елементів статті.
Бібліографічний покажчик (УДК), ліворуч.
Назва статті (посередині) – великими літерами.
Ініціали та прізвище автора (авторів) – малими літерами. 
Місце роботи – трьома мовами (українською, російською, англій-

ською).
Повна поштова (за місцем праці) та електронна адреса автора 

(авторів) – малими літерами, курсив, 3-ма мовами (українською, 
російською, англійською), фото в електронному вигляді.

Анотація.
Ключові слова.
Текст статті.
На першій сторінці статті, в нижньому колонтитулі – знак ав-

торського права «©», поряд із ним прізвища та ініціали всіх авторів 
та рік. Наприклад: © Бодня О. В., 2014.

Нижче тексту статті розміщується список використаних джерел.
Після списку використаних джерел подається назва статті, пріз-

вище, ім’я та по батькові авторів повністю, службова адреса, роз-
ширена анотація (500-1000 друкованих знаків – від 0,5 до повної 
сторінки формату А-4) та ключові слова англійською та російською 
мовами. Анотація статті має розкривати її зміст. 

Якщо мовою основного тексту статті є англійська, тоді в кінці 
статті її назва, дані про авторів, анотація і ключові слова мають 
бути двома іншими мовами. Англійський текст повинен бути оформ-
лений на фаховому рівні володіння мовою. У разі подання тексту, 
перекладеного, наприклад, через інтернет-перекладач (Google і т. ін.) 
або нефахово, стаття не буде прийнята для публікації.

У кінці рукопису вказується дата надходження статті до редко-
легії журналу «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку». 

Електронна пошта редакції журналу: piirek5@gmail.com.
Технічні вимоги до оформлення статті.
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1. Назва файлу (латинкою) має відповідати прізвищу першого 
автора статті. Файл із текстом статті має бути виконаний з розши-
ренням doc у редакторі Microsoft Word, версія 1997–2003 р.

2. Обсяг статті – від 8 до 20 сторінок рукопису А4. Основний 
текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, розміром 
14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5. Виділення тексту може 
бути курсивом, підкреслення не допускається. Параметри сторінки: 
ліве поле – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – по 2 см. Абзацний 
відступ – 1,5 см. Нумерація сторінок – вгорі посередині.

3. Рисунки (карти, схеми, фотографії, графіки, діаграми, інші 
ілюстрації), виконані в кольорі або чорно-білі, необхідно подавати 
вставленими у текст статті. Крім того, сам файл рисунка у форматі 
tiff або jpeg із роздільною здатністю не менше 300 dpi, формат ко-
льору RGB (якщо кольоровий) або Grayscale (якщо чорно-білий), 
необхідно надсилати також окремо. Рисунки повинні бути пронуме-
ровані в послідовності згадування їх у тексті. Назва рисунка має 
бути в тексті статті одразу під ним. Не можна назву рисунка 
об’єднувати із ілюстрацією в одному графічному файлі (це унемож-
ливить її редагування). Всі карти повинні мати рамку, умовні по-
значення чи легенду, прив’язку до місцевості, масштаб та посилан-
ня, якщо потрібно. Букви чи цифри, вміщені у рисунках, повинні 
мати розмір шрифта не менше 10 пунктів. Допустимі розміри ри-
сунків не більше 160×230 мм.

4. Таблиці слід розміщувати у тексті. Кожна таблиця повинна мати 
заголовок та порядковий номер, на який є посилання в тексті. Якщо в 
статті одна таблиця, її не нумерують. Таблиці можуть бути виконані 
лише у редакторі Microsoft Word. Слово «Таблиця» необхідно розміщу-
вати вгорі справа над таблицею курсивом, нижче дати її назву посереди-
ні. Розмір цифр і тексту в таблицях – не менше 10 пунктів. Допустимі 
розміри таблиці – не більше 160×230 мм. При використанні запозичених 
даних або представленні опрацьованих автором запозичених первинних 
матеріалів (наприклад, метеорологічні величини тощо) у назві таблиці 
необхідно вказати джерело, звідки взяті дані (літературне або фондове).

5. Абревіатури обов’язково розшифровувати після першого зга-
дування в тексті.

6. Літературні посилання. Посилання на джерела із списку літе-
ратури в тексті статті подавати в квадратних дужках, зазначаючи 
номер цитованої позиції зі списку літератури та через кому – номер 
сторінки (наприклад, [7, с. 112], [2], [3, 7-12, 23]).

7. Літературу оформляти згідно із ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Список 
цитованої літератури подавати за алфавітом: спочатку кирилицею, 
потім латинкою.

8. Інші вимоги. Особливу увагу приділити правильному розміщенню 
знаків дефіс («-») та тире («–»). Лапки використовувати формату «» 
(«цитата»). Між ініціалами та прізвищем використовувати нерозривний 
пробіл (І.єВ.єПетренко). Одиниці величин подавати в системі СІ.
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