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Регіональні особливості формування маркетингових заходів розвитку
сільського зеленого туризму 
І.В. Власенко
vlasenkoivol@gmail.com
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного
університету, вул. Соборна, 70, м. Вінниця, 21050 Україна
У статі розглянуто регіональні особливості формування комплексу маркетингу сільського зеленого туризму в умовах
економічної нестабільності. Метою дослідження є розвиток теоретичних і методичних підходів до формування комплексу
маркетингу туристичних підприємств сільського зеленого туризму у Вінницькому регіоні. Обґрунтовані теоретико –
методологічні положення, науково-практичні рекомендації щодо просування послуг сільського зеленого туризму. Проаналізовано стан розвитку маркетингу сільського зеленого туризму в умовах розвитку ринкової економіки. Вказано на те,
що сільський зелений туризм слід розглядати як невід’ємну складову програми комплексного соціально-економічного розвитку села та його відродження, а також, що за рахунок розвитку сільського зеленого туризму можна забезпечити сталий
економічний, демографічний розвиток на селі. Показано просування туристичного продукту з використанням маркетингових заходів, які отримали назву «Сім Р». Вказані основні перешкоди власників агрооселі самотужки здійснювати маркетингові заходи із просування свого продукту на ринок. Показано, що маркетингова цінова політика продукту агрооселі на
ринку ґрунтуються на основі трьох факторів: витрати, попит, конкуренція. В сучасних ринкових умовах лідером є цінова
стратегія, яка базується на попиті: близько 54,2% менеджерів з маркетингу вважають її пріоритетною. Лише близько 15%
туристичних підприємств області основним критерієм маркетингової цінової стратегії визначають конкуренцію. Ціни
надавачі послуг сільського зеленого туризму публічно не розголошують, а посилаються на договірну ціну. Для подальшого
розвитку сільського зеленого туризму в області розглянуто стратегією збалансованого регіонального розвитку Вінницької
області на період до 2020 року. З’ясовано перелік проблемних питань, які перешкоджають розвитку сільського туризму,
розв’язання яких вимагає спеціального нормативно-правового регулювання. Запропоновано сформулювати чітку маркетингову Стратегію управління розвитком туристичної галузі України на національному рівні, яка має узгоджуватися зі стратегіями та програмами розвитку туризму на регіональному рівні, що дасть можливість створити нові робочі місця, довести якість надання послуг і поступово поліпшити якість інфраструктурних складових (автомобільні дороги, агрооселі,
музеї тощо), що забезпечуть комфортність споживання туристичних послуг іноземними та внутрішніми туристами.
Ключеві слова: сільський зелений туризм, підприємництво, сільські території, державна політика, маркетинг.
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Региональные особенности формирования маркетинговых мероприятий
развития сельского зеленого туризма
И.В. Власенко
vlasenkoivol@gmail.com
Винницкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического
университета, ул. Соборная, 70, Винница, 21050, Украина
В статье рассмотрены региональные особенности формирования комплекса маркетинга сельского зеленого туризма в
условиях экономической нестабильности. Целью исследования является развитие теоретических и методических подходов
к формированию комплекса маркетинга туристических предприятий сельского зеленого туризма в Винницком регионе.
Обоснованные теоретико-методологические положения, научно-практические рекомендации по продвижению услуг сельского зеленого туризма. Проанализировано состояние развития маркетинга сельского зеленого туризма в условиях развития рыночной экономики. Указано на то, что сельский зеленый туризм следует рассматривать как неотъемлемую составляющую программы комплексного социально-экономического развития села и его возрождения, а также за счет развития
сельского зеленого туризма можно обеспечить устойчивое экономическое, демографическое развитие на селе. Показано
продвижение туристического продукта с использованием маркетинговых мероприятий, которые получили название «Семь
Р».
Выявлено, что большинство индустрии сельского зеленого туризма представлено малыми, в основном семейными предприятиями, которые не используют (или крайне мало используют) маркетинговые подходы из-за непонимания принципов
и роли маркетинга в получении прибыли для малых хозяйств, и в связи с расходами на маркетинг. Указаны основные препятствия владельцев агроусадьбы самостоятельно осуществлять маркетинговые мероприятия по продвижению своего
продукта на рынок.
Показано, что маркетинговая ценовая политика продукта агроусадьбы на рынке основывается на основе трех факторов: расходы, спрос, конкуренция. В современных рыночных условиях лидером является ценовая стратегия, основанная на
спросе: около 54,2% менеджеров по маркетингу считают ее приоритетной. Лишь около 15% туристических предприятий
области основным критерием маркетинговой ценовой стратегии определяют конкуренцию. Цены поставщики услуг сельского зеленого туризма публично не разглашаются, а ссылаются на договорную цену. Для дальнейшего развития сельского
зеленого туризма в области рассмотрены стратегии сбалансированного регионального развития Винницкой области на
период до 2020 года. Выяснено перечень проблемных вопросов, препятствующих развитию сельского туризма, решение
которых требует специального нормативно-правового регулирования. Предложено сформулировать четкую маркетинговую стратегию управления развитием туристической отрасли Украины на национальном уровне, которая должна согласовываться со стратегиями и программами развития туризма на региональном уровне, что позволит создать новые рабочие места, довести качество предоставления услуг и постепенно улучшить качество инфраструктурных составляющих
(автомобильные дороги, агроусадьбы, музеи и т.д.), обеспечат комфортность потребления туристических услуг иностранными и внутренними туристами.
Ключевые слова: сельский зеленый туризм, предпринимательство, сельские территории, государственная политика,
маркетинг.

Regional features of forming marketing measures for agricultural green
development tourism
I.V. Vlasenko
vlasenkoivol@gmail.com
Vinnitsa Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics,
Soborna Str., 70, Vinnitsa, 21050, Ukraine
The article considers regional features of forming a complex of marketing of rural green tourism in conditions of economic
instability. The purpose of the research is to develop theoretical and methodological approaches to the formation of a marketing
complex of tourist enterprises of rural green tourism in Vinnytsia region. Theoretical and methodological provisions, scientific and
practical recommendations for the promotion of rural green tourism services are substantiated. The state of development of
marketing of rural green tourism in conditions of development of a market economy is analyzed. It is pointed out that rural green
tourism should be considered as an integral part of the program of integrated socio-economic development of the village and its
revival, as well as that due to the development of rural green tourism sustainable economic and demographic development in the
countryside can be ensured. The promotion of a tourism product using marketing efforts called «Seven R» is shown. It is revealed
that the majority of the rural green tourism industry is represented by small, mostly family, enterprises that do not use (or use very
little) marketing approaches due to: lack of understanding of the principles and role of marketing in obtaining profit for small farms,
and in connection with marketing expenditures. The main obstacles of the owners of the agro-villages themselves are indicated to
carry out marketing measures for the promotion of their product to the market. It is shown that the marketing price policy of a
product of agro-cells in the market is based on three factors: costs, demand, competition. In today's market conditions, the leader is
a demand-driven price strategy: about 54.2% of marketing managers consider it a priority. Only about 15% of tourist enterprises in
the region determine the main criterion of marketing pricing strategy competition. Prices of rural green tourism providers do not
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publicly disclose, but refer to the contractual price. For further development of rural green tourism in the region, the strategy of
balanced regional development of the Vinnytsia region for the period until 2020 is considered. The list of problematic issues that
hinder the development of rural tourism, the solution of which requires special regulatory regulation. It is proposed to formulate a
clear marketing strategy for the development of the tourism industry of Ukraine at the national level, which should be consistent with
the strategies and programs for tourism development at the regional level, which will enable to create new jobs, improve the quality
of service provision and gradually improve the quality of infrastructure components (roads, agro churches , museums, etc.), which
provides comfort of consumption of tourist services by foreign and domestic tourists.
Key words: rural green tourism, entrepreneurship, rural areas, state policy, marketing.

мало дослідженими залишаються специфічні питання,
пов’язані з регіональними особливостями реалізації
сільського зеленого туризм.
Теоретичні та прикладні основи управління маркетингом на туристичних підприємствах досліджували
такі вітчизняні вчені, як З.В. Юринець (Iurynets,
2014),
В.Г. Герасименко
(Herasymenko,
2014),
Н.В Кравчук (Kravchuk, 2013). Проте в цих працях
висвітлено переважно загальні аспекти управління
туристичними підприємствами на засадах маркетингу,
недостатньо вивченими залишаються питання реалізації маркетингової (концепції) при наданні послуг із
сільського зеленого туризму. Це актуалізує потребу
дослідження реалізації комплексу маркетингу в сільському зеленому туризмі Вінниччини.
Метою роботи був розвиток теоретичних і методичних підходів до формування комплексу маркетингу туристичних підприємств сільського зеленого туризму у Вінницькому регіоні.

Вступ
Ідеї охорони навколишнього середовища, що стали надзвичайно популярними серед західної цивілізації, охопили й індустрію сільського зеленого туризму.
Тому для України є важливим розвиток сільського
туризму, оскільки він розширює сферу зайнятості
сільського населення не тільки у виробничій сфері, а
й у сфері обслуговування та дає селянам додатковий
заробіток; розширює можливості зайнятості сільського господаря. Протягом останніх років велику увагу
почали приділяти українському селу як об’єкту туризму. Сільський зелений туризм також стимулює
розвиток сфери послуг: торгівлі, транспортну, зв'язку,
служби побуту, відпочинково-розважальних послуг та
інших.
Згідно з офіційними статистичними даними ВТО,
«зелені» подорожі нині займають від 7 до 20% у загальному обсязі турпоїздок. Темпи росту сільського
зеленого туризму оцінюються від 10–20% до 30% на
рік (для пригодницького туризму, до складу якого він
входить за статистикою ВТО), а його частка в доходах
від міжнародного туризму сягає 10–15%. Тільки один
європейський ринок сільського зеленого туризму, за
оцінками Європейської Федерації Фермерського та
Сільського Туризму (Euro Gites), на сьогодні складає
близько 2 млн ліжко-місць. Український ринок потенційно здатний прийняти й розмістити на селі близько
150 тис. «зелених» туристів. Однією з проблем, яка
стоїть на заваді повноцінного розвитку сільського
зеленого туризму (СЗТ) регіонів України, є недостатній рівень маркетингової підготовки сільського населення, низький рівень його обізнаності з перспективами сільського зеленого туризму та маркетингової
концепції.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженням стану
та розвитку сільського (зеленого туризму в Україні
займалися ряд вітчизняних науковців, зокрема Б. Бирковий (Byrkovyi, 2008), З.В Юринець (Iurynets and
Melnyk, 2014), Н.В Мельник (Melnyk, 2013),
Н.В. Кравчук (Kravchuk, 2013), В.Л. Товажнянський
(Tovazhnianskyi and Pererva, 2011), та інші. При цьому

Результати та їх обговорення
Україна має передумови для розвитку сільського
зеленого туризму: в усіх її регіонах є пам'ятки історії
та культури світового рівня, унікальні природні
ландшафти. Попит на сільський відпочинок, або як
його ще називають у деяких країнах ЦентральноСхідної Європи – «відпочинком під грушею» – зумовлений також збільшенням вартості платних відпусток, зростанням освіченості громадян і розвитком
транспортної інфраструктури, передусім мережі швидкісних автобанів, залізниць, сучасного повітряного
транспорту. Розвиток агроосель у сфері сільського
зеленого туризму в Україні, на наш погляд, є актуальною потребою, яка ще не належним чином усвідомлена як селянами, так і органами влади.
Сільський зелений туризм орієнтований на використання сільськогосподарських, природних, культурно-історичних та інших ресурсів сільської місцевості
для створення комплексного туристичного продукту
(рис. 1).

Сільський зелений туризм

Сільська природа

Сільський спосіб життя

Дозвілля в сільській місцевості

Сільське населення

Культурно-матеріальна спадщина
сільської місцевості

Рис. 1. Концептуальна модель сільського зеленого туризму
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Для якісного просування туристичного продукту,
необхідно витримувати таку стандартну послідовність
маркетингових заходів, які отримали назву «Сім Р»
туристичного продукту:
- продукт (produck);
- планування (planning);
- місце (place);
- люди (people);
- ціни (preces);
- просування (promoteon);
- процес (process).
Для успішного ведення справ сільського зеленого
туризму та вміння надавати якісну послугу вкрай
необхідні маркетингові дослідження в цій галузі.
Слід зазначити, що в Україні панівна більшість індустрії сільського зеленого туризму репрезентована
малими, здебільшого сімейними, підприємствами,
котрі не використовують (чи вкрай мало використовують) маркетингові підходи через нерозуміння
принципів та ролі маркетингу в отриманні прибутку
для малих господарств та у зв’язку із видатками на
маркетинг. Слід зазначити, що продукування і поширення маркетингової інформації, отримання консультацій чи членство у маркетингового бюро часто є
досить дорогим задоволенням, особливо тоді, коли
оборот капіталу не такий вже й великий, а агротуристична діяльність є побічною (підсобною), на відміну,
наприклад, від фермерства.
Переважно діяльність громадського сектора щодо
маркетингу сільського зеленого туризму складається
із двох частин:
- створення іміджу сільської місцевості чи проведення великих рекламних кампаній;
- стимулювання індивідуальних маркетингових зусиль шляхом надання зацікавленим особам грантів,
проведення тренінгів та консультацій.
На розвиток маркетингової стратегії та вивчення
ринку у Вінницькій області спеціалістами управління
культури і туризму облдержадміністрації було проведено моніторинг та створено електронну базу господарів, що надають послуги туристам на селі в галузі
сільського зеленого туризму.
Саме маркетингові дослідження показали, що на
кінець 2008 року в області діяло 18 агросадиб. На
весну 2009 року кількість садиб зеленого туризму
збільшилось до 36-ти, а за 2016 рік в області забезпечено діяльність 75 агросадиб, де широко представлені
народні промисли: різьба по дереву, гончарство, вишивка, писанкарство, теслярство, лозоплетіння, каменотесний промисел, живопис, кераміка, флористика,
лялька-мотанка, гобелен, плетіння.
З урахуванням реальної ситуації щодо регулювання та сприяння розвитку сільського зеленого туризму
спільно з нами й органами місцевого самоврядування розроблено та запропоновано Програму сприяння
розвитку сільського зеленого туризму Вінниччини на
період до 2025 р. Проект програми передбачає можливі напрями вирішення проблеми, що стосуються
підприємницької діяльності у сфері сільського зеленого туризму Вінниччини, та завдання, які повинні
виконувати суб’єкти цієї діяльності.

Отже, розвиток сільського зеленого туризму – це
також можливість активізації господарської діяльності багатьох сільських територій і сіл, які характеризуються низькими доходами від сільськогосподарської
діяльності, проблемами збуту своєї продукції, високим рівнем безробіття і повсюдної еміграцією молоді.
Для багатьох селян надання туристичних послуг може
бути додатковим джерелом отримання доходів. Підраховано, що дохід, отриманий від одного ліжкомісця в агрооселі, еквівалентний річному доходу фермера від однієї корови.
Що стосується Вінниччини, то туристична галузь
області лише починає розвиватися. В області є всі
умови та екскурсійні можливості для розвитку сільського зеленого туризму, а саме: природна та культурна
спадщина, історико-культурний комплекс, городище
трипільської культури, пам’ятки архітектури і археології, парки, дендропарки, місця поширення народних
ремесел, заказники, пам’ятки природи, бази «зеленого» туризму. На 1.01.2016 р. регіон має 338 природоохоронних об’єктів, серед яких: 90 заказників,
182 пам’яток природи, 36 парків пам’яток садовопаркового мистецтва та 30 заповідних урочищ. Вінницька область розташована в межах Подільської та
Придніпровської височин, тому потенціал її рекреаційних територій (здатність приймати рекреаційне
навантаження) можна оцінити як високий. Вінницьке
Придністров’я – це своєрідна «гірська країна», для
якої характерні цікаві форми вивітрювання. Побужжя
значно менше розчленоване долинами річок. Кристалічні породи тут виходять на поверхню в долинах
річок, утворюючи пороги. Північна частина області
зайнята Придніпровською височиною. Її схили порізані численними долинами річок і ярами, особливо в
південно-східній частині. За термічним режимом та
режимом зволоження клімат Вінницької області є
помірно-континентальним. Для залучення якомога
більшої кількості споживачів послуг сільського зеленого туризму недостатньо мати, наприклад, мальовничі краєвиди, унікальні ландшафти та чисте повітря.
Обов’язковою умовою ефективного використання цих
природних ресурсів повинен бути достатній рівень
інфраструктури, яка робить ці ресурси доступними та
формує їх споживчу вартість. Адже люди їдуть відпочивати туди, де налагоджене, наприклад, хороше
транспортне сполучення або створено умови для задоволення культурних потреб. Найбільшу забезпеченість природними рекреаційними ресурсами Вінниччини мають Вінницький, Літинський, МурованоКуриловецький, Могилів-Подільський, Хмільницький, Жмеринський та Немирівський райони.
Отже, при плануванні обсягів реалізації туристичного продукту в галузі сільського зеленого туризму
необхідно враховувати, що формування та просування туристичних послуг на ринок перебуває під впливом таких факторів:
- економічна ситуація в регіоні;
- рівень конкуренції на внутрішньому ринку;
- екологічні умови розвитку сільського зеленого
туризму;
- інфраструктура обслуговування агротуристів.
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Виходячи з аналізу стратегічних тенденцій у роз- осередок спілки сприяння розвитку сільського зеленовитку туристичної галузі регіону та зважаючи на го туризму в Україні» та Міжнародною благодійною
стрімке зростання попиту на послуги сільського зеле- організацією «Фонд Східна Європа» підписано догоного туризму, пропонується визначити точки прикла- вір щодо виділення цільової благодійної допомоги в
дання зусиль, які здатні підвищити ефективність під- розмірі 114 745,00 грн. на підтримку діяльності сільприємництва у цій галузі. Так, обласною спілкою ського зеленого туризму в проекті «Від джерела до
сприяння розвитку сільського зеленого туризму ство- розвитку». При цьому спостерігається відродження
рено Інтернет-сайт «Сільський зелений туризм Він- сіл, де активно розвивається зелений туризм, зокрема
ниччини». На інтернет-сайті проводяться інформацій- сіл Губник, Канава, Гармаки Вінницької області та
ні семінари на тему: «Основи надання послуг органі- багатьох інших.
Складним маркетинговим завданням, що постає
зованого відпочинку в агросадибі» та здійснюється як
реклама певних осель, так і вказуються переваги та перед учасниками ринку сільського зеленого туризму,
принади, пов’язані з природно-кліматичними, культу- є встановлення цін на туристичний продукт, в якому
рно-історичними особливостями регіону та традиція- можна виділити три основні рівні: І рівень – товар за
ми народної гостинності в тій чи іншій місцевості. задумом, ІІ рівень – товар у реальному втіленні, ІІІ
Громадські організації та реклама. мають великий рівень – товар із підкріпленням. Трирівнева сутність
вплив на просування туристичного продукту. Також туристичного продукту «сільський зелений туризм»,
громадською організацією «Вінницький обласний авторська розробка показанв на рис. 2.
І рівень – товар за задумом
Розміщення в приватних оселях, організація відпочинку на свіжому повітрі, харчування
ІІ рівень – товар у реальному втіленні
Матеріальні складові: 1. Ціна
2. Якісні характеристики: раціональність асортименту, кваліфікація персоналу, організаційна
доступність послуг
Нематеріальні складові: 1. Бренд (комунікації)
2. Репутація та імідж надавача послуг туристичного підприємства (надійність послуги)
ІІІ рівень – товар із підкріпленням
Матеріальні складові: 1. Додаткові послуги. 2. Умови розрахунків
Нематеріальні складові: Очікування споживача стосовно туристичного продукту
Рис. 2. Трирівнева сутність туристичного продукту «сільський зелений туризм» (авторська розробка)
ня цін для певних клієнтів. Ціни надавачі послуг сільського зеленого туризму публічно не розголошують.
Однак функціонування агроосель дедалі частіше
характеризується ознаками недосконалої (монополістичної) конкуренції, зокрема через використання
нецінової конкуренції. Зазвичай власники агроосель
надають перевагу прямим продажам власного продукту і уникають посередництва як комерційних туроператорів, так і громадських організацій. Прямий
збут полягає у продажу окремих послуг без участі
посередників. Власне, кожен виробник послуг сільського зеленого туризму так чи інакше орієнтується на
невелику частку споживачів й намагається повністю
контролювати процес купівлі туру. Прямий продаж
відбувається через «зустріч клієнта на порозі власної
садиби», за допомогою телефону, звичайної електронної пошти. Це дає можливість просування продукту за вищими цінами взимку або влітку, на Новорічні,
Різдвяні та Великодні свята; нижчими – у міжсезоння,
тобто навесні й восени. Індекс цін на товари та послуги, розрахований за січень-серпень 2016 року склав
149,6%. Такі незначні тенденції чинять значний вплив
на зниження туристичних потоків, що своєю чергою
негативно впливає на розвиток туристичної галузі.
Маркетингові дослідження показали, що власники
туристичного продукту, прагнучи розширити коло
своїх комерційних операцій з метою збільшення товарообігу, займаються й наданням додаткових або так

Як видно з рис 2, на І рівні – товар за задумом –
«ядром» є послуга розміщення в приватних оселях, а
також організація відпочинку на свіжому повітрі,
надання послуг з харчування. Якісні характеристики
туристичного продукту, включаючи умови поселення,
кваліфікацію персоналу, ціну туристичного продукту
тощо становлять його другий рівень. Всі додаткові
послуги, включаючи пішохідні, кінні, велосипедні
прогулянки; катання на безмоторних човнах, байдарках; знайомство з побутом і традиціями регіону екскурсії; ярмарки, фольклорні й тематичні вечори тощо
є третім рівнем туристичного продукту «сільський
зелений туризм», тобто становлять його «підкріплення», формуючи додаткові конкурентні переваги такого продукту на ринку туристичних послуг.
Управління маркетинговою ціновою політикою
агрооселі може ґрунтуватись на основі трьох факторів: витрати, попит, конкуренція. Лише близько 15%
туристичних підприємств області основним критерієм
маркетингової цінової стратегії визначають конкуренцію. Решта 85% за основу беруть чи то витрати на
виробництво та реалізацію туристичного продукту, чи
обсяг попиту на нього. В сучасних ринкових умовах
лідером є цінова стратегія, яка базується на попиті:
близько 54,2% менеджерів з маркетингу вважають її
пріоритетною. Основний тип цін, що фігурує в інформаційних повідомленнях, – договірна ціна, яка створює передумови інколи для невиправданого завищен-
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довільним станом дорожного полотна та безпеки дорожного руху, що погіршує доступність туристичних
ресурсів, знижує мобільність населення та якість туристичного продукту.
Екскурсійний тур розширює світогляд людини, дає
змогу побачити та відчути щось нове, задовольнити
пізнавальні потреби, отримати нові враження від побаченого. Саме такі тури розраховані на широке коло
споживачів, але для кожного по різному підбирається
програма відпочинку і завдяки підприємливості власники агрооселі мають змогу отримати додаткові
кошти.
На особливу увагу з боку власників агроосель і
громадського сектора заслуговує якість інформаційно-рекламних матеріалів, що пропагують відпочинок
в українському селі. В процесі дсліджень установлено, що більшість організацій, які випускають друковану продукцію, займаються розробкою цих матеріалів самостійно, не залучаючи фахівців. При цьому
вони зазвичай використовують аматорські світлини і
не дуже переймаються якістю паперу, на якому все
друкується. В результаті маємо друковану продукцію,
що може використовуватись для внутрішніх потреб,
але в жодному разі не може бути самостійним рекламним продуктом, що претендує на залучення навіть
не дуже вимогливих клієнтів.
Основну частину маркетингового комплексу
складають стимулюючі та стримуючі чинники розвитку сільського зеленого туризму (рис. 2), на якій
зав’язана вся решта елементів: ціна, просування на
ринку і розповсюдження.

званих супутніх послуг: індивідуальні екскурсії, транспортні послуги та інше.
Звертаємо увагу на те, що власники агроосель, з
якими ми співпрацювали, зауважують, що додаткові
послуги (крім проживання) також користуються попитом, зокрема: додаткове харчування – 78%; транспортування – 63%; дозвілля – 24% та транспортне
обслуговування – 18%. Як додаткові послуги у Вінницькому регіоні на вибір клієнта пропонується до
двох десятків різноманітних екскурсій.
Найбільшою популярністю серед гостей Вінниччини користуються:
Фонтан «Roshen»; Національний музей – садиба
М.І. Пирогова, Державний історико-культурний заповідник «Буша»; Історико-меморіальний комплекс
пам’яті жертв фашизму, філія Вінницького обласного
краєзнавчого музею на території колишньої ставки
«Вервольф» (смт Стрижавка Вінницького району).
Спостерігається розширення релігійного туризму з
відвідуванням таких об’єктів, як: Лядівський СвятоУсікновенський скельний чоловічий монастир
(с. Лядова Могилів-Подільського району); Йосафатова долина (Шаргородський район); Хресна дорога в
м. Шаргород.
Туристичні маршрути є одним із факторів, що
визначає ступінь позитивного іміджу Вінниччини.
Туристичні екскурсії – інноваційний напрям розвитку
туристичної галузі, популяризації як окремих міст
країни, так і всієї України.
Транспортні та комунальна інфраструктури більшості туристично-рекреаційних територій Вінниччини характеризуються низьким рівнем розвитку єдиної
транспортної мережі придорожнього сервісу, неза-

Чинники впливу на підприємництво у сфері сільського зеленого туризму

Стимулюючі

Стримуючі

Загальносвітові тенденції популяризації
відпочинку на селі

Недовіра сільських жителів до туристів (низький
рівень безпеки) нерозвинена інфраструктура
(транспорт, зв'язок)

Мальовничість сільських ландшафтів

Недостатній рівень побутових умов

Багата історично-культурна спадщина
українського села

Недосконала політика органів державної влади
та місцевого самоврядування

Фінансова доступність для людей з
невисоким рівнем доходу
Рис. 2. Чиннники впливу на підприємництво у сфері сільського зеленого туризму*
* Розробка авторів
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На нашу думку, нестабільний розвиток сільського
зеленого туризму спричинений такими чинниками:
недосконалість методичної та організаційної підтримки туристичної галузі, невеликі обсяги інвестицій у
розвиток матеріальної бази, технологічна відсталість
галузі, невідповідність законодавчо-правової бази
сучасним вимогам, відсутність законодавчих інструкцій та нормативних документів. Варто зазначити, що
проблеми, які досліджено і проаналізовано нами,
потребують вирішення як на державному, так і на
регіональному рівні.
Спільними зусиллями органів державної влади та
місцевого самоврядування, громадських та політичних організацій необхідно сформулювати чітку Стратегію управління розвитком туристичної галузі України на національному рівні, яка має узгоджуватися зі
стратегіями та програмами розвитку туризму на регіональному рівні, що дасть можливість створити нові
робочі місця, довести якість надання послуг і поступово поліпшити якість інфраструктурних складових
(автомобільні дороги, агрооселі, музеї тощо), що забезпечуть комфортність споживання туристичних
послуг іноземними та внутрішніми туристами.

Перспективою подальших досліджень у цій галузі
може стати кількісна оцінка ефективності функціонування запропонованого маркетингового механізму
серед основних осередків розвитку сільського зеленого туризму в Україні.
Бібліографічні посилання
Byrkovyi, V.I. (2008). Silskyi zelenyi turysh – priorytet
rozvytku turystychnoi haluzi. Ukrainy. Stratehichni
priorytety: Nauk.-analit. shchokvar. zbirnykh. 1, 138–
143 (in Ukrainian).
Iurynets, Z.V., Melnyk, N.V. (2014). Osnovni aspekty
formuvannia
marketynhovoi
polityky
na
pidpryiemstvakh turystychnoi haluzi Ukrainy. Visnyk
Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia:
ekonomichni nauky. Kherson. 6, 137–141 (in
Ukrainian).
Melnyk, N.V. (2013). Intehratsiia zusyl stratehichnykh
derzhavno-pryvatnykh turystychnykh aliansiv u
protsesi formuvannia mizhnarodnoi marketynhovoi
stratehii rozvytku turyzmu Ukrainy. Visnyk
Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia ekonomichna.
7(3), 263–269 (in Ukrainian).
Kravchuk, N.V. (2013). Osnovni tendentsii vykorystannia
stratehichno-marketynhovoho
instrumentariiu
v
protsesi upravlinnia subiektamy turystychnoi haluzi
Ukrainy. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho
tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: ekonomichni
nauky. 1(63), 270–273 (in Ukrainian).
Iurynets, Z.V. (2014). Zarubizhnyi dosvid formuvannia ta
rozvytku rynku turystychnykh posluh. Visnyk
Lvivskoho
natsionalnoho
universytetu.
Seriia
ekonomichna. 51, 501–507 (in Ukrainian).
Tovazhnianskyi, V.L., Pererva, P.H. (2011). Innovatsiini
tekhnolohii v antykryzovomu rozvytku turystychnykh
pidpryiemstv. Marketynh i menedzhment innovatsii.
1, 113–119 (in Ukrainian).
Herasymenko, V.H. (2014). Teoretyko-metodolohichni
osnovy zastosuvannia marketynhovoho pidkhodu do
stratehichnoho planuvannia u diialnosti turystychnykh
pidpryiemstv
Ukrainy.
Visnyk
Lvivskoho
universytetu. Seriia ekonomichna. 51, 494–500 (in
Ukrainian).
Kravchuk, N.V. (2013). Orhanizatsiino-upravlinska
model formuvannia marketynhovoi stratehii dlia
subiektiv hospodariuvannia turystychnoi haluzi
Ukrainy. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho
universytetu. Seriia: ekonomichni nauky. 2(1), 174–
182 (in Ukrainian).

Висновки
1. Впровадження стратегії маркетингув сільському
зеленому туризмі може стати для України рушійною
силою у здійсненні прориву в формуванні якісного
національного продукту, популяризації зеленого туризму як всередині країни, так і за її межами. При
цьому потрібно провести роботу щодо підвищення
рівня сервісу та якості всіх туристично-рекреаційних
послуг, що дасть можливість реалізувати наявний
ресурсний потенціал, вирішити питання зайнятості
населення, розвитку інфраструктури, залучення інвестицій та збільшення надходжень до бюджетів усіх
рівнів.
2. Слід звернути увагу на те, що зелений сільський
туризм є перспективним в Україні напрямком туризму, який потребує законодавчого й маркетингового
удосконалення.
Запропонований
регуляторноуправлінський маркетинговий механізм надання послуг зеленого сільського туризму сприятиме підвищенню ефективності останнього.
3. В Україні агрооселі ефективно функціонують та
розвиваються на тих територіях, де є сприятливі природно-кліматичні умови, наявні історико-культурні
об'єкти та збережено національні самобутні традиції.
Процес розвитку агроосель як суб’єктів підприємництва у сфері сільського зеленого туризму в Україні має
низку особливостей та закономірностей. Встановлено,
що він відбувається стихійно та поширюється на сільських територіях України нерівномірно.
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Проаналізовано сучасну практику формування інноваційних рішень в менеджменті, маркетингу і рекламі. Аргументовано, що недостатній рівень конкретизації цих рішень перешкоджає можливостям їхньої ефективної реалізації. Виявлено і
проілюстровано чотири типових способи часткової конкретизації рішень в управлінській практиці. Запропоновано підхід
до формування управлінських рішень на основі стандартизації їх структури. Показано, що фреймове представлення рішень
дає змогу організувати їх в інформаційний банк з можливістю пошуку рішень за кожною складовою структурної моделі
рішення чи їх комбінацією. Запропоновано застосування структурованих таким чином рішень у форматі інформаційного
банку як інструменту удосконалення і підвищення ефективності управління.
Ключові слова: формування рішень, елементи рішення, інновації, управління, маркетинг, реклама, інформаційний банк,
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Проанализирована современная практика формирования инновационных решений в менеджменте, маркетинге и рекламе. Аргументировано, что недостаточный уровень конкретизации этих решений препятствует возможностям их эффективной реализации. Выявлено и проиллюстрировано четыре типовых способа частичной конкретизации решений в
управленческой практике. Предложен подход к формированию управленческих решений на основе стандартизации их
структуры. Показано, что фреймовое представление решений позволяет организовать их в информационный банк с возможностью поиска решений по каждой составляющей структурной модели решения или их комбинации. Предложено
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Formation of innovative decisions in management, marketing and advertisement
L.K. Hlinenko1, Y.A. Daynovskyy2
lkg2002@ukr.net, yddd@ukr.net
1

National University «Lvivska Polytechnika»,
Stepan Bandery Str., 12, Lviv, 79013, Ukraine;
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Tuhan-Baranovskyi Str., 10, Lviv, 79005, Ukraine
Modern practice of innovative decisions formation in management, marketing and advertisement is analysed. It is shown that a
considerable part of the decisions proposed in scientific literature appears to be incomplete for lack of some significant elements
ensuring sufficient decision specification. The insufficient level of these decisions specification is proved to prevent them from effective realization in economic practice. Four typical ways of partial decision specification in managerial practice are revealed and
illustrated. Development and introduction in management practice of scientific approaches to forming the administrative decisions
relying on results of thorough analysis, systematization, classification and effectiveness estimation of the previously implemented
decisions are shown to be an important direction of improvement of the decision making procedure. An approach to managerial
decisions shaping on the basis of decision structure standardization is proposed. Such structural elements of the managerial decision
are proved to be worth of specification: decision subject, his purpose, decision object, tools and essence of the proposed actions. It is
shown that frame presentation of decisions enables organizing them in an informational data bank providing search of decisions
after every constituent of the decision structural model or constituent combination. Application of thus structured decisions in the
format of informational data bank with further development on its base an intellectual system supporting managerial decisionmaking in various activity areas, e.g. in marketing, management and advertisement, as an instrument of management enhancement
and gain in management efficiency is proposed.
Key words: decision formation, elements of decision, innovation, managements, marketing, advertisement, informative bank,
standardized decisions.

Метою статті є обґрунтування раціональної структури рішень у сфері менеджменту, маркетингу і реклами, дотримання якої створювало б передумови для
їх успішної реалізації. Щоб досягти поставленої мети,
потрібно проаналізувати підходи науковців до процесу формування рішень, виявити недоліки формулювання рішень в окремих сферах економічної діяльності, виділити типові елементи управлінських рішень,
проілюструвати найбільш вдало сформульовані рішення і запропонувати рекомендації щодо раціональної побудови таких рішень.

Вступ
Ухвалення рішення – процес, який інтегрує досвід
минулих успішних рішень та адаптує його до безперервних змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі підприємства. Нині, в умовах прискореного
розвитку та нестабільного зовнішнього середовища,
проблема прийняття нерегламентованих рішень (тобто рішень, необхідність прийняття яких виникає внаслідок непрогнозованих змін зовнішнього та внутрішнього середовища бізнесу) стає все більш нагальною. За результатами огляду компанії МакКінсі (How
companies, 2009), лише 30% організаційноуправлінських рішень приймаються у плановому
порядку, а 70% – під впливом непрогнозованих зовнішніх факторів (28%) чи внаслідок непрогнозованих
змін на самому підприємстві (42%). Ключові рішення
часто потребують зібрання значного обсягу розосередженої у різних джерелах інформації, урахування
різноманітних аспектів проблеми та узгодження пріоритетів різних агентів впливу, що призводить до затримки у прийнятті рішень, відтак до зменшення або
повної втрати їх ефективності. Як наслідок здатність
приймати рішення швидко стає однією з ключових
конкурентних переваг організації. Ключовими засобами набуття такої здатності є нині автоматизація
прийняття рутинних рішень при розв’язанні типових
завдань за забезпечення швидкого доступу до все
більших обсягів інформації на базі застосування досягнень сучасних інформаційних технологій. Проте на
швидкість прийняття успішного рішення, на нашу
думку, впливатиме не лише ефективна співпраця залучених у систему підтримки прийняття рішення
співробітників, а й відповідна структуризація інформації, яка дасть змогу прискорити її аналіз та застосування.

Матеріал і методи досліджень
Дослідження базувалося на матеріалах публікацій
з проблем теорії і практики управління різними сферами економічної діяльності, фактологічному, статистичному матеріалі, даних досліджень українських і
зарубіжних науковців. У процесі дослідження було
використано методи порівняльного аналізу, синтезу,
узагальнення, абстрактно-логічний, системний підхід
до дослідження економічних процесів.
Результати та їх обговорення
Швидке і своєчасне прийняття організаційноуправлінських рішень у всіх сферах діяльності підприємства є неодмінною умовою його стабільного
ринкового успіху, що зумовлює постійний інтерес
дослідників до аналізу ознак та умов прийняття успішних рішень. Значна кількість робіт присвячена аналізу взірців успішних управлінських рішень у різних
сферах бізнесу. Так, проф. Раджогопал (Rajagopal,
2013) наводить найбільш успішні рішення у галузі
ціноутворення з урахуванням впливу на їх прийняття
стану ринку, споживчої цінності продукту та перспек-
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норм в рекламі, скорочення використання засобів
агресивного маркетингу з одночасним наданням переваги елементам партнерського маркетингу, координація інновацій і маркетингу в діяльності промислового підприємства, багатоканальність ресурсного
забезпечення інновацій, комплексне врахування комерційної привабливості інноваційних проектів і
технічних можливостей їхньої реалізації. Дотримання
таких та інших аналогічно сформульованих принципів є цілком слушним і необхідним при опрацюванні
концепції певної діяльності, контролі ходу її реалізації, проте для практичного застосування необхідні
більш конкретно окреслені рішення.
Прийняття рішення – це знаходження варіантів,
що забезпечують досягнення мети і вибір серед них
оптимального за певним критерієм чи оцінкою. Перехід від декларованої мети до конкретного рішення,
яке дає можливість її досягнути, завжди пов’язаний з
необхідністю конкретизації засобів, інструментів,
деталізації методів досягнення бажаних результатів.
Нерідко рекомендації, які за формою здаються достатньо конкретними, все ж не містять уточнення
шляхів досягнення бажаного стану і, таким чином, все
одно залишаються декларативними, наприклад: посилити зв’язки між промисловістю і університетами
(Bryzhan', 2013), сприяти розвитку венчурного бізнесу
(Karaushu, 2014), розширювати і розвивати ринкову
інфраструктуру (Kondro, 2014), впроваджувати адміністративні та неформальні заходи регулювання змісту інформації (Lavren'ov, 2016).
Такі пропозиції є потрібними і корисними для розуміння загальної перспективи діяльності, проте сама
їх форма робить їхня подібними швидше до бажаної
мети, ніж до конкретного управлінського рішення, що
повинно розкривати способи досягнення мети. Попри
те, що в окремих документах такі вказівки подаються
як власне рішення, вони ними фактично не є.
Аналіз пропонованих у економічній літературі
управлінських рішень показує популярність їх часткової конкретизації за кількома напрямами, що задаються складовою рішення чи ситуації його прийняття
(табл. 1).

тив отримання довготермінової (стратегічної) конкурентної переваги. Д. Чинг, Е. Ши та М. Роджерс
(Chng et al., 2015) зосереджують увагу на впливі на
прийняття маркетингових рішень стадії розвитку
підприємства, аналізуючи причини успішності чи
неуспішності рішень на стадіях стабілізації та занепаду. К. Гузен (Goosen, 2008) пропонує варіанти моделей управлінських рішень у сфері управління фінансами, які містять такі складові: стратегічне рішення
(мета), тактичне рішення, інструмент управління та
обліку фінансів, необхідна інформація для прийняття
рішення з наведеною типологією цих моделей для
різних значень цих складових стосовно цілей прийняття рішень і необхідних ресурсів (інструментів та
інформації). Е. Інверніці та С. Роменті (Invernizzi and
Romenti, 2017) розглядають трансформацію організаційно-управлінських рішень з урахуванням стратегічних комунікацій. А. Крішна (Krishna, 2011) досліджує
специфіку прийняття рішень у сфері реклами та критерії вибору її типів та агентів стосовно різних умов
ринку та цілей рекламодавця. Проте жодне з цих досліджень не дає змоги розповсюдити отриманні результати на інші аспекти діяльності підприємства і, за
винятком (Goosen, 2008), не конкретизує умов прийняття та інструментів реалізації рішення.
Аналіз практики прийняття управлінських рішень
у галузі маркетингу, реклами, інновацій, стратегічного менеджменту тощо показує, що їх формулювання
може здійснюватися з різним ступенем узагальнення /
конкретизації, який визначається рядом факторів:
ситуацією прийняття рішення, типом вирішуваної
задачі та ступенем нагальності її вирішення, особистісними відмінностями та повноваженнями особи, що
приймає рішення. При цьому найбільш узагальнені
рішення у вигляді тверджень типу: «сформувати конкурентне середовище», «забезпечити ефективність
реклами», «збільшити інноваційний потенціал», «посилити маркетинговий вплив» тощо насправді містять
не рішення, а певний цільовий орієнтир, постановку
завдання, адже ніяким чином не визначають прийомів, способів його вирішення, задіяних при цьому
засобів. Іноді такі рішення мають характер загальних
засад діяльності, наприклад: дотримання етичних

Таблиця 1
Часткова конкретизація управлінських рішень
№
1
2

Конкретизована складова рішення
Об’єкт, на який спрямоване рішення
Стан об’єкту до і після рішення
Ознака об’єкта рішення, на зміну якої спрямоване рішення
Джерело та умови фінансування

3
4

Дія стосовно об’єкту рішення
Результат рішення у вигляді утворюваної організаційної
структури
Джерело: розроблено авторами

Часткова конкретизація першого напряму полягає
в уточненні об’єктів щодо яких доцільно застосовувати певні заходи, без деталізації суті цих заходів: сприяння розвитку і зміцненню конкурентних позицій
виробників відомих вітчизняних брендів; стимулювання інвестицій у допоміжні та обслуговуючі вироб-

Приклад
Підтримка інноваційного потенціалу тих технологічних контурів, які мають завершений характер
Створення спеціального фонду із залученням
приватних інвесторів
Регулярне оновлення асортименту продукції
Створення державної програми реформування
освіти всіх рівнів

ництва; надання переваг інвестиціям у окремі регіони;
сприяння розвитку франчайзингу. Такі рекомендації
містять дані про об’єкти, на які мають бути скерованими відповідні заходи, проте власне їх зміст приховується за термінами «сприяти», «підтримувати»,
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«надавати перевагу», «стимулювати» без уточнення,
яким саме способом слід це робити.
Другий напрям часткової конкретизації зосереджується на конкретизації джерел фінансування:
створення фонду сприяння соціальній рекламі; застосування державних гарантій для іноземних інвесторів;
державне фінансування об’єктів виробничої інфраструктури; забезпечення спільного фінансування певних проектів з державних і приватних джерел; першочергове фінансування виробництва інноваційних
продуктів тощо.
Часткова конкретизація третього напряму полягає
в уточненні виключно пропонованих дій без конкретизації суб’єктів, об’єктів і окремих інших обставин
відповідних дій: регулярно оновлювати Інтернет-сайт
даними про асортимент продукції підприємства; як
маркетинговий інструмент просування інноваційної
продукції практикувати проведення виставокярмарок; замість поширення реклами в засобах масової інформації практикувати застосування недорогих
рекламоносіїв, а також нестандартних каналів реклами типу директ-мейл, сувенірної реклами, безкоштовних порцій для проби; практикувати поділ рекламних
витрат з іншими підприємствами шляхом виготовлення спільних листівок, брошур, каталогів, спільної
оплати місць на виставках (Oklander, 2013); надавати
обладнання у лізинг (Karaushu, 2014).
Четвертий напрям часткової конкретизації – це
рішення організаційного характеру типу: створити
державну програму зі стимулювання та впровадження
інноваційних технологій у галузі, спеціальний банк
для кредитування великих інвестиційних проектів
(Kondro, 2014), державний фонд для інновацій
(Bryzhan', 2013), технопарк, технополіс, вільну економічну зону, бізнес-інкубатор, венчурне підприємство.
При цьому зміст функцій такого утворення у явному
виді не вказується, хоча переважно є зрозумілим для
кваліфікованого читача (працівника, виконавця).
Для того, щоб рішення можна було практично втілити, у його формулюванні повинно бути чітко зазначено, які суб’єкти, стосовно яких об’єктів, для чого і
які дії повинні виконати, які при цьому мають бути
застосовані засоби. Без цього рекомендація залишається неповною.
Важливим напрямом удосконалення процедури
прийняття управлінських рішень є розробка і впровадження у практику управління наукових підходів до
формування таких рішень, які ґрунтувалися б на основі ретельного аналізу, систематизації, класифікації,
оцінці результативності рішень, що були реалізовані у
минулому. Причому об’єктом такого аналізу має бути
не сукупна діяльність суб’єкта господарювання, а її
дезагреговані елементи, окремі рішення, з виявленням
результативності кожного окремого з них.
За результатами огляду компанії МакКінсі (How
companies …, 2009), в разі застосування у процесі
прийняття рішення систематизації та аналізу досвіду
прийняття подібних рішень в організації чи власне
особою, що приймає рішення, результат прийняття
рішення в аспекті покращення фінансових результатів
та конкурентного стану підприємства у 38% випадків

збігається з очікуваним, а більш ніж у 40% випадків
його перевищує. Очевидно, що розширення цього
досвіду поза межі особистого досвіду управлінця чи
окремої організації має скласти ще потужніший ресурс збільшення ефективності процесу прийняття
рішень. Узагальнення даних про окремі успішні рішення, умови їх прийняття і отримані результати у
поєднанні з виокремленням інваріант рішень створює
передумови для формування орієнтованої на практику
моделі рішення та варіантів її імплементації для досягнення бажаних результатів.
Перетворення досвіду окремих рішень на знання
закономірностей і правил прийняття успішних рішень
вимагає: ідентифікації певних стандартних ситуацій
та типових проблем, які виникають в процесі розвитку економічних процесів; ідентифікації типових цілей, на досягнення яких спрямовується рішення; класифікування типових задач управління та формування
для кожного виділеного класу варіантів можливих
стандартизованих рішень (прийомів).
На основі вивчення господарської практики і відповідних наукових досліджень стає можливим формування банку рішень як складової інформаційного
забезпечення інноваційного управління економікою,
маркетингом, рекламою та іншими сферами діяльності підприємств. Застосування такого банку як при
розробці стратегічних програм розвитку, так і при
прийнятті поточних управлінських рішень могло б
сприяти
підвищенню ефективності діяльності
суб’єктів господарювання. Важливість застосування
такого банку на практиці полягає у тому, що при цьому виникатиме можливість зменшити частоту помилкових рішень і відповідно пов’язаних з цим негативних наслідків, а також підвищити швидкість знаходження доцільних варіантів рішень, що є дуже важливим у сучасному бізнесі.
Найважливішими класифікаційними ознаками при
побудові та використанні банку стандартизованих
управлінських, маркетингових, рекламних рішень
могли б стати такі елементи структури рішень, як
суб’єкт рішення; мета, якої прагне досягти суб’єкт;
об’єкти, на зміну стану чи поведінки яких бажає
вплинути суб’єкт; інструмент, на основі використання
якого суб’єкт впливатиме на об’єкти; дія, тобто узагальнений зміст змін, що здійснюються суб’єктом для
отримання передбачуваного впливу на об’єкти; умови
здійснення дії (ресурси, потрібні для реалізації дії).
Для створення банку стандартизованих рішень
кожне рішення повинно мати однотипну структуру,
яка у термінах представлення знань у системах інформаційної підтримки набуває вигляду фрейму
(табл. 2). Це означає, що в межах кожного окремого
рішення мають бути конкретно зазначені всі структурні елементи, що відповідають полям фрейму. При
невизначеності певного елементу структури відповідне поле фрейму лишатиметься порожнім. Можливість
знаходження рішення визначатиметься параметрами
пошукової процедури, врахуванням чи неврахуванням
так званих Null, тобто порожніх значень відповідних
полів.
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Таблиця 2
Фреймове представлення структурної моделі рішення
№

Ім’я фрейму

Рішення 1
…………...
N
Рішення N
Джерело: розроблено авторами

Суб’єкт
рішення

Ім’я поля фрейму
Об’єкт
Інструмент
рішення
рішення

Мета
рішення

Дія

Умови дії

…

…

1

…

…

…

ливість отримувати максимально повну інформацію
про господарських партнерів, їх цінові та інші умови,
внаслідок чого встановлювати найбільш вигідні господарські зв’язки (мета) (Daynovs'kyy, 2013); заохочення (дія) спільного фінансування інвестиційних
проектів (інструмент) вітчизняними та зарубіжними
інвесторами (суб’єкти і об’єкти) з метою залучення
сучасних виробничих, маркетингових, управлінських
та організаційних інновацій (мета) (Vysnovky ta
rekomendatsiyi …, 2013); забезпечення законодавчої
гарантії (дія) незмінності та довготривалості (інструмент) державної (суб’єкт) політики підтримки (мета)
малого підприємництва (об’єкт) (Karaushu, 2014);
підприємствам-послугонадавачам (суб’єкт) з метою
швидкого реагування на зміну сучасних умов ведення
бізнесу та забезпечення зростання доходів (мета)
застосовувати кастомізовані мультиканальні комунікації (дія, інструмент), здійснюючи постійне вдосконалення механізмів побудови і підтримки тривалих
взаємовигідних відносин (додаткова мета) з усіма
учасниками ланцюга створення споживчої цінності
(об’єкт) (Sahaydak, 2016).
Сформульовані таким чином пропозиції могли би
бути покладеними в основу створення банку стандартизованих варіантів рішень у різних сферах господарської діяльності.
Висновки

Не можна вважати повноцінними рішення, в яких
визначається мета, суб’єкт, об’єкт, але розпливчасто
окреслюється власне дія та інструмент, наприклад: на
рівні держави (суб’єкт) сформувати стратегію стимулювання іноземних інвесторів (об’єкт) для прискорення соціально-економічного розвитку держави (мета) (Kondro, 2014); активізувати розвиток індустріально-технологічних парків (об’єкт) для прискорення
виведення на ринок високотехнологічних продуктів
(мета); стимулювати інвестиції у створення і оновлення інфраструктури виробництва (Vysnovky ta
rekomendatsiyi, 2013); використовувати сучасні засоби
комунікації, соціальні мережі, (інструменти) для забезпечення постійного зворотного зв’язку та персоніфікації процесу комунікації (мета) (Lavren'ov, 2016).
Розпливчастість дії нерідко вуалюється термінами
«покращити», «удосконалити», «створити умови»,
«стимулювати», «активізувати», «створити ефективний механізм», «підвищити», «сприяти», «підтримувати», «запровадити дієвий механізм» і т.п.
Чіткішими і конкретнішими стають рішення, коли
в їхньому формулюванні дія та інструмент вказуються
разом з об’єктом або суб’єктом, наприклад: запровадження єдиного стандарту (дія) для агентств, що спеціалізуються на зовнішній рекламі (об’єкт) щодо форматів, форм, кольорів, стилів рекламних конструкцій
(інструмент) (Mel'nykovych, 2014); компенсація (дія)
видатків (інструмент) на отримання патентів (об’єкт)
(Karaushu, 2014); реформування систем «екологічного» оподаткування (об’єкт), що передбачає зміщення
акценту (дія) з податку на робочу силу на податки на
забруднення (інструменти) (Bryzhan', 2013); створення стандартизованих процедур та форм передачі інформації (дія, інструмент) для забезпечення цілісності
основного повідомлення та його коректного декодування (мета) (Lavren'ov, 2016).
Найбільш корисними з практичних міркувань є такі формулювання рішень, коли конкретно окреслюються усі основні складники рішення, наприклад:
переконання підприємствами рекламної галузі
(суб’єкт) клієнтів (об’єкт) у доцільності акцентування
уваги (дія) на соціальних мотивах (інструмент) в їхній
комерційній рекламі, поєднуючи інтереси суспільства
і рекламодавців (мета) (Mel'nykovych, 2014); розташування у найбільш віддалених місцях (дія) супермаркету (суб’єкт) частини акційних товарів (інструмент) з
метою стимулювання покупців (об’єкт) проходити
весь торговельний зал і здійснювати незаплановані
покупки (мета); надання торговельним посередникам
(суб’єкт) можливості здійснювати моніторинг (дія)
потенційних продавців і покупців (об’єкт) на основі
створення банків даних (інструмент), що дають мож-

Ефективне прийняття рішень кожним окремим підприємством базується на обробці в режимі реального
часу постійно зростаючого за обсягом потоку інформації та видобуванні з цього потоку необхідних для
прийняття рішення фрагментів, їх систематизації,
узагальненні та адаптації до існуючої ситуації. На
наш погляд, оперативність та ефективність рішень у
сфері управління, маркетингу, реклами, інших напрямах діяльності можна підвищити за умови:
1) здійснення систематичного моніторингу рішень, рекомендацій, пропозицій, які були запропоновані та впроваджені у сфері управління, маркетингу,
реклами, ідентифікації найбільш ефективних рішень,
які могли би бути використані як типові та повторені
в аналогічних ситуаціях чи умовах;
2) формування і формулювання нових рішень з
обов’язковою деталізацією окремих структурних
елементів рішення – мети, суб’єкта, об’єкта, інструмента і сутності запропонованих дій;
3) нагромадження ефективних управлінських рішень у різних сферах економічної діяльності в інформаційному банку;
4) забезпечення можливості доступу до такого банку для фахівців, які приймають відповідні рішення,
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Полікритеріальна маркетингова діагностика ринку приватних
медичних послуг в Україні 
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Стаття присвячена полікритеріальній маркетинговій діагностиці ринку приватних медичних послуг в Україні та визначенню впливу маркетингового середовища на перспективи його розвитку. Виявлено, що низька конкурентоспроможність державного медичного сектору, неефективне маркетингове управління, хронічний дефіцит коштів на модернізацію і
створення нових медичних закладів сприяють розвитку в Україні сегменту приватних медичних послуг. Показано, що ринок
приватних медичних послуг в Україні розвивається за різновекторними тенденціями. Аналізуються перешкоди якісного
розвитку соціально-орієнтованого ринку приватних медичних послуг в Україні. Визначено, що основними з них є: фінансова
непрозорість ведення бізнесу, відсутність державних стимулів, низький рівень охоплення добровільного медичного страхування; низькі реальні доходи населення; відсутність належного законодавчого регулювання ринку приватних медичних
послуг; відсутність гарантій для вітчизняних і закордонних інвесторів; маркетингові принципи фінансування галузі охорони здоров’я загалом; непрозорість ринку. Сьогодні відсутній системний підхід та маркетингові стратегії щодо побудови
бізнесу в сфері приватних медичних послуг. Важливими складовими успішної діяльності приватного медичного закладу як
бізнесу є торгова марка (бренд) та інша інтелектуальна власність; команда фахівців; нерухомість (власна чи орендована);
договори з ключовими клієнтами; сучасне обладнання. Показано, що тільки постійний моніторинг співвідношення попиту і
пропозиції, регулярна маркетингова оцінка власної бізнес-моделі дозволяє приватному медичному закладу оцінити позицію
на ринку та необхідним чином адаптовуватись до змін маркетингового середовища. Запропоновано для покращання свого
становища на ринку медичних послуг приватним медичним закладам ретельно розробляти стратегію інтегрованих маркетингових комунікацій, підвищувати культуру надання медичних послуг, покращувати сервіс, впроваджувати новітні
технології медичного обладнання і новизну медичних протоколів, дотримуватись корпоративної етики та клієнтоорієнтованості.
Ключові слова: ринок приватних медичних послуг, моніторинг ринку, кон’юнктура ринку, маркетинг медичних послуг,
сегментація ринку приватних медичних послуг, чинники розвитку ринку приватних медичних послуг, медичний туризм,
маркетингові дослідження, маркетингове середовище, маркетингова стратегія.
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Статья посвящена поликритериальной маркетинговой диагностике рынка частных медицинских услуг в Украине и
определению влияния маркетинговой среды на перспективы его развития. Выявлено, что низкая конкурентоспособность
государственного медицинского сектора, неэффективное маркетинговое управление, хронический дефицит средств на
модернизацию и создание новых медицинских учреждений способствуют развитию в Украине сегмента частных медицинских услуг. Показано, что рынок частных медицинских услуг в Украине развивается по разновекторным тенденциям. Анализируются препятствия качественного развития социально-ориентированного рынка частных медицинских услуг в Украине. Определено, что основными из них являются: финансовая непрозрачность ведения бизнеса, отсутствие государственных стимулов, низкий уровень охвата добровольного медицинского страхования; низкие реальные доходы населения;
отсутствие надлежащего законодательного регулирования рынка частных медицинских услуг; отсутствие гарантий для
отечественных и зарубежных инвесторов; маркетинговые принципы финансирования отрасли здравоохранения в целом;
непрозрачность рынка. Сегодня отсутствует системный подход и маркетинговые стратегии по построению бизнеса в
сфере частных медицинских услуг. Важными составляющими успешной деятельности частного медицинского учреждения
как бизнеса является торговая марка (бренд) и другая интеллектуальная собственность; команда специалистов; недвижимость (собственная или арендованная); договоры с ключевыми клиентами; современное оборудование. Показано, что
только постоянный мониторинг соотношения спроса и предложения, регулярная маркетинговая оценка собственной бизнес-модели позволяют частному медицинскому учреждению оценить позицию на рынке и необходимым образом адаптироваться к изменениям маркетинговой среды. Предложено для улучшения своего положения на рынке медицинских услуг
частным медицинским учреждениям тщательно разрабатывать стратегию интегрированных маркетинговых коммуникаций, повышать культуру предоставления медицинских услуг, улучшать сервис, внедрять новейшие технологии медицинского оборудования и новизну медицинских протоколов, соблюдать корпоративную этику и клиентоориентированность.
Ключевые слова: рынок частных медицинских услуг, мониторинг рынка, конъюнктура рынка, маркетинг медицинских
услуг, сегментация рынка частных медицинских услуг, факторы развития рынка частных медицинских услуг, медицинский
туризм, маркетинговые исследования, маркетинговая среда, маркетинговая стратегия.
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The article is devoted to the multicriterial marketing diagnostics of the market of private healthcare services in Ukraine and determine the influence of the marketing environment on the prospects of its development. It has been revealed that the low competitiveness of the state medical sector, ineffective marketing management, chronic shortage of funds for modernization and the creation
of new medical facilities contribute to the development of private healthcare services in Ukraine. It is shown that the market of private healthcare services in Ukraine is developing according to different trends. The obstacles to the qualitative development of the
socially-oriented market of private healthcare services in Ukraine are analysed. It is determined that the main ones are: lack of
financial transparency of doing business, absence of state incentives, low coverage of voluntary medical insurance; low real incomes; the lack of proper legislative regulation of the private medical services market; lack of guarantees for domestic and foreign
investors; marketing principles of financing healthcare in general; lack of transparency of the market. Today, there is no systematic
approach and marketing strategies for building a business in the field of private healthcare services. Important components of the
successful operation of a private healthcare institution as a business are the trademark (brand) and other intellectual property; team
of specialists; real estate (own or leased); contracts with key clients; modern equipment. It is shown that only constant monitoring of
the supply-demand ratio, the regular marketing assessment of its own business model allows a private healthcare institution to assess
the market position and adapt to the changes in the marketing environment. It is proposed to carefully develop the strategy of integrated marketing communications, improve the culture of provision of medical services, improve the service, introduce the latest
technologies in medical equipment and novelty of medical protocols, adhere to corporate ethics and client orientation in order to
improve the position of private healthcare institutions on the market of medical services.
Key words: private healthcare services market, market monitoring, market conditions, medical services marketing, segmentation
of the market of private medical services, factors of development of the market of private healthcare services, medical tourism, marketing research, marketing environment, marketing strategy.

виховання та розвиток культури суспільства, у тому
числі культури використання медичних послуг, ставлення населення до власного фізичного, духовного та
ментального здоров’я.
Тривалий час особливостями функціонування системи охорони здоров’я в Україні загалом є її неадекватна орієнтація на потреби пацієнтів, хронічна неефективність, системна невчасність, очевидна нераціо-

Вступ
Належний рівень розвитку медицини необхідний
будь-якій країні. На розвиток ринку медичних послуг
в державі значною мірою впливає рівень культури
суспільства, адже саме вона формує ставлення громадян до охорони здоров’я. Це означає, що значну частину своїх зусиль державна влада повинна вкладати у
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луг.
Особливості маркетингу медичних послуг займають пріоритетне місце у працях як вітчизняних, так і
зарубіжних вчених, зокрема, М. Артюхіної, О. Устінова (Ustinov, 2010), М. Маргіоса, І. Тогунова
(Tohunov, 2017), І. Чехун (Chekhun, 2010), О. Шканової (Shkanova, 2008) та ін. Проте значна частина питань, пов’язаних з особливостями маркетингу медичних послуг, визначенням маркетингової орієнтації
приватних медичних закладів залишаються дискусійними і відкритими для подальшого опрацювання, що
й зумовлює актуальність нашого дослідження.
Метою роботи є здійснення полікритеріальної
маркетингової діагностики ринку приватних медичних послуг в Україні та визначення впливу маркетингового середовища на перспективи його розвитку.

нальність і несправедливість. Суттєвою ознакою відсутності спрямування системи медичної допомоги на
пацієнта є невизначеність законодавчого визначення
обсягу, видів та форм надання гарантованих державою медичних послуг.
Ринок приватних медичних послуг в Україні розвивається з різновекторними тенденціями. Навіть у
несприятливі з економічного і соціального погляду
періоди рентабельність приватних медичних послуг
залишається досить високою.
Приватні медичні заклади створювалися здебільшого навколо окремого, часто відомого, лікаря чи
групи лікарів певної медичної спеціалізації. Оскільки
ринку вистачало всім, то вільних ніш майже ніхто не
шукав, адже в цьому не було потреби. На початку
2000 р. кожен приватний медичний заклад мав свою
цільову аудиторію пацієнтів, і не виникало потреби
«перетягувати» до себе пацієнтів конкурентів.
Водночас перед суб’єктами ринку приватних медичних послуг завжди поставало і постає безліч проблем, пов’язаних з організаційними, законодавчими,
маркетинговими та іншими аспектами ведення бізнесу, що вимагають своєчасного вирішення.
Сьогодні якість медичного обслуговування є одним з визначальних чинників для забезпечення успішної взаємодії з пацієнтами. Приватний медичний
сектор застосовує ефективніше маркетингове управління медичними закладами. На відміну від державних, приватні медичні заклади конкурують один з
одним, що призводить до постійного підвищення
внутрішньої ефективності та впровадження інновацій.
Маркетинг медичних послуг належить до найскладніших видів маркетингу, позаяк саме медичні послуги пов’язані з охороною і підтриманням найважливіших цінностей людини – життя та здоров’я. Окрім
цього, існує так звана обмеженість бюджетних коштів, що спонукає до пошуку позабюджетних джерел
фінансування та розвитку приватних медичних
центрів, які використовують сучасні маркетингові
інструменти, інтенсивні маркетингові комунікації,
інноваційні технології та якісний сервіс.
Маркетинг медичних послуг визначається як науково обґрунтована система забезпечення медичної
допомоги в соціально-орієнтованій ринковій економіці. Управління маркетингом у сфері надання медичних послуг базується на особливостях, які зазнають
впливу двох основних чинників: відмінності між послугою і фізичним товаром та безпосередньою специфікою медичних послуг порівняно з іншими видами
послуг. Обидва чинники впливають на кожну з особливих характеристик медичних послуг: нематеріальність; неможливість накопичення і зберігання; неможливість відокремлення від особи, що надає послугу;
необхідність спеціальних зусиль для підтримання
якості послуг; необхідність супроводу основної послуги додатковими і периферійними; високий рівень
постійних і низький – змінних витрат; значні, у тому
числі сезонні коливання попиту; відсутність володіння; важливість людського чинника при наданні пос-

Матеріал і методи дослідження
У процесі підготовки статті використовувались як
загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження:
монографічний (для виявлення умов та можливостей
маркетингової діяльності приватних медичних закладів); історичний (для дослідження ролі пацієнта у
ринковому та інформаційному середовищі приватного
медичного закладу); економічного аналізу і моделювання (для дослідження чинників впливу на маркетингову діяльність приватних медичних закладів); факторного аналізу (для визначення системи чинників,
що впливають на функціонування ринку приватних
медичних закладів); статистичного аналізу і експертних оцінок (для оцінки кон’юнктури ринку медичних
послуг та для аналізу преференцій і рівня задоволення
клієнтів приватних медичних закладів).
Емпіричною та фактологічною базою дослідження
слугували наукові результати українських та зарубіжних авторів з проблем маркетингу медичних послуг,
статистичні дані Державної служби статистки України, авторські маркетингові дослідження (спостереження, анкетне опитування).
Результати та їх обговорення
В Україні витрати на охорону здоров’я складають
3–4% від валового внутрішнього продукту (ВВП)
(рис. 1) порівняно з 7–10% в економічно розвинених
країнах. Загальні витрати на охорону здоров’я в Україні в 2003 р. склали 18,62 млрд грн і щорічно до
2006 р. зростали в середньому на 23%, а у 2007–
2008 рр. відповідно на 32% та 37%. У 2009–2014 рр.
вони збільшились з 71,4 млрд грн до 117,8 млрд грн,
що забезпечувало ріст на 13,2%, 18,7%, 12,9%, 13,8%,
6,3% та 1,7% відповідно до кожного з попередніх
років. У 2015 р. ці витрати становили 155,2 млрд грн.
Майже 90% усього обсягу ринку медичних послуг
нашої країни займає державна медицина, яка характеризується стабільно недостатнім фінансуванням і
високим рівнем зношеності основних фондів.
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Рис. 1. Видатки зведеного бюджету України на охорону здоров’я у % до ВВП
Джерело: Побудовано за даними Державної служби статистики: (Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2017)

Порівнюючи показники національної економіки,
варто зазначити, що у 2003 році Україна витратила
7,0% ВВП на охорону здоров’я, у 2004 р. – 6,7%, у
2005–2007 рр. цей показник становив 6,4%, у 2008 р. –
6,7%, у 2009 р. – 7,8%, у 2010 р. – 7,6%, у 2011р. –
7,1%, у 2012 р. – 7,5%, у 2013 р. – 7,6%, у 2014 р. –
7,4% та у 2015 р. –7,8% (державні та приватні витрати

разом з урахуванням офіційних та неофіційних прямих платежів населення) (Derzhavna sluzhba statystyky
Ukrainy, 2017).
Загальні річні витрати на охорону здоров’я на душу населення в Україні у 2015 р. становили 3,63 тис.
грн, або 166,2 дол. США (табл. 1)
Таблиця 1

Загальні витрати на охорону здоров’я на душу населення*
Показники

2003 2004 2005 2006 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Витрати, грн

388,0 485,5 605,3 748,7 990,0 1368,2 1552,4 1850,3 2099,0 2391,7 2548,2 2743,0 3630,0

Базисні темпи змін, %

100,0 125,1 156,0 193,0 255,2 352,6

Ланцюгові темпи змін, %

400,1

476,9

541,0 616,4 656,8 707,0 935,6

-

125,1 124,7 123,7 132,2 138,2

113,5

119,2

113,4 113,9 106,5 107,6 132,3

Витрати, дол. США

72,7

91,3 118,2 148,3 196,0 259,8

199,3

233,0

263,4 299,3 318,9 230,7 166,2

Базисні темпи змін, %

100,0 125,6 162,6 204,0 269,6 357,4

274,1

320,5

362,3 411,7 438,7 317,3 228,6

76,7

116,9

113,0 113,6 106,5

Ланцюгові темпи змін, %

-

125,6 129,5 125,5 132,2 132,6

72,3

72,0

* Складено авторами за: (Kalachova, 2016)

Загальний обсяг ринку медичних послуг в Україні
у 2016 р. становив понад 131 млрд грн, з яких
75,5 млрд грн – бюджетні кошти (кошти державного
бюджету – 12,5 млрд, решта 63 млрд – місцевих бюджетів). Ще 55,8 млрд. грн було сплачено пацієнтами
у вигляді готівкових коштів за надані медичні послуги. Лише третина від цієї суми (приблизно 18–19 млрд
грн) належить приватному сектору медичних послуг
(Kalachova, 2016).
Низька конкурентоспроможність державного медичного сектору, неефективне маркетингове управління, хронічний дефіцит коштів на модернізацію і
створення нових медичних закладів та інші чинники
сприяють розвитку в Україні сегменту приватних
медичних послуг.
За результатами маркетингових досліджень Рей-

тингового агентства «Кредит-Рейтинг», дозволити
собі користуватися послугами приватних медичних
установ можуть близько 20% українців. Водночас
56% населення України готові платити за якісні медичні послуги (Petrenko, 2012). При цьому практично
все населення не вважає державну медицину безкоштовною, і, за результатами різних досліджень, середньостатистичний житель України витрачає на медичне обслуговування від 100 до 400 дол. США щорічно.
Станом на перше січня 2017 р. згідно з Реєстром
Міністерства охорони здоров’я в Україні налічувалося
22 тис. ліцензіатів на ринку медичних послуг, і це
компанії всіх форм власності. З них частка державних, комунальних та відомчих установ – 18%, санаторіїв – 2%, приватних медичних установ – 21%, лікарень-фельдшерсько-акушерських пунктів – 59%
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ку експертів, повноцінних приватних клінік тільки
всього близько десяти. Здебільшого вони працюють
лише в одному регіоні, зокрема у м. Києві розташовано майже 40% усіх приватних медичних закладів. На
населені пункти з чисельністю населення до 100 тис.
осіб припадає тільки 10% приватних медичних клінік
(Tiravskij, 2016).
Як засвідчили маркетингові дослідження, найбільшу частку суб’єктів пропозиції на ринку приватних
медичних послуг складають вузькопрофільні клініки
локального масштабу. Повний спектр медичних послуг в країні надають тільки 15–20 компаній, найбільшими з яких є «Добробут», Into-Sana, «Медіком»,
«Борис», «Оберіг», «Оксфорд Медікал», що пропонують консультації фахівців, стаціонар, хірургію,
діагностику, медичне обслуговування дітей, послуги
швидкої допомоги. При цьому варто зазначити, що
заклади вказаних медичних профілів конкурують не
один з одним, а з державними поліклініками і лікарнями (Lepeshyna, 2015).
За останні декілька років обсяги ринку приватних
медичних послуг в Україні значно зросли. Стрибок у
зростанні спостерігався до настання світової фінансової кризи 2008–2009 рр. Після нього темпи збільшення ринку дещо сповільнилися, проте постійна поява
нових суб’єктів стимулює поліпшення показників. Ще
одним чинником зміцнення позицій ринку приватних
медичних послуг в Україні є досить низький рівень
загальнодоступного медичного обслуговування населення, що спонукає пацієнтів звертатися в приватні
медичні заклади.
За експертними оцінками компанії «МедЕксперт»,
обсяг ринку приватних медичних послуг за підсумками 2014 р. склав 8,13 млрд грн, з яких на офіційні
доходи закладів припадає тільки 4,670 млрд грн, ще
2,34 млрд грн – це неофіційні доходи суб’єктів ринку,
а 1,12 млрд грн – доходи лікарів, які займаються приватною медичною праткикою. За підсумками 2016 р.
збільшення ринку приватних медичних послуг склало
18,3%, а фінансові обсяги ринку – понад 11 млрд грн
(рис. 2).

(Kalachova, 2016).
На приватні клініки припадає понад 10% ринку
медичних послуг України, а в грошовому вираженні
частка приватної медицини складає 3–4% від загальних витрат на охорону здоров’я в країні (Tiravskij,
2016).
Зародження ринку приватних медичних послуг в
Україні розпочалося в 1990 р. Перші приватні медичні
заклади з’явилися в тих сегментах, де була найслабше
розвинена державна медицина і одночасно зберігався
стійкий попит. У числі перших з’явилися приватні
кабінети таких лікарів, як стоматологи, урологи, гінекологи, венерологи. Потім були сформовані вузькопрофільні медичні центри та клініки косметології. Разом із невеликими клініками і кабінетами почали
розвиватися й великі медичні багатопрофільні центри,
серед яких «Медиком», «Борис», які спочатку надавали послуги швидкої медичної допомоги, а згодом і
весь комплекс поліклінічних послуг.
Друга хвиля розвитку ринку приватних медичних
послуг розпочалася у 2000 р., орієнтуючись в основному на преміальний сегмент (дорогі товари і послуги
для людей з високими доходами). Однак попит на
доступні якісні послуги залишався незадоволеним, що
призвело до швидкого розвитку середнього цінового
сегмента і появи значної кількості невеликих приватних медичних центрів різної спрямованості. Загалом
період 2005–2008 рр. (до початку економічної кризи)
можна вважати часом найактивнішого формування
ринку приватних медичних послуг. Цей період відзначився відкриттям значної кількості нових медичних центрів і розширенням мереж вже існуючих на
ринку надавачів приватних медичних послуг
(Lytovska, 2009; Barbina, 2014).
В теперішній час в Україні активно розвиваються
вузькопрофільні приватні медичні центри. Сьогодні в
Україні відкрито понад 30 тис. приватних медичних
закладів (переважно аптеки, кабінети приватних лікарів та вузькопрофільні медичні заклади), які отримують фінансування здебільшого за рахунок прямих
платежів від пацієнтів. Це підприємства різної величини і різних напрямів діяльності. Тим часом, на думмлрд. грн.
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У 2015–2016 рр. ринок приватних медичних послуг зріс на 25–30% у порівнянні з 2014 р. (табл. 2). За
результатами дослідження, проведеного компанією
Pro-Consulting, у 2016 р. відбулося зростання цін на
послуги в приватних медичних закладах приблизно на
рівні 35%. Через вплив такого чинника, як зростання
цін скорочується число візитів пацієнтів в приватні
медичні заклади: 4100 відвідувань у 2016 р. порівняно
з 4680 відвідуваннями у 2015 р. Зараз більшість
суб’єктів цього сегмента ринку чекають результатів
медичної реформи і стабілізації економіки. Навіть на
думку експертів, поки що абсолютно незрозуміло, як

будуть регулюватися відносини держави з приватними медичними закладами в рамках національної програми медичного страхування.
Як засвідчили результати маркетингових досліджень, український ринок приватних медичних послуг сьогодні достатньо сегментований. Найбільшим
попитом користуються традиційні сфери приватної
медицини – урологія, гінекологія, стоматологія та
первинна діагностика (магнітно-резонансна томографія (МРТ), ультразвукова діагностика (УЗД), лабораторії) (рис. 3).
Таблиця 2

Ринок медичних послуг України у 2015–2016 рр.
Показники ринку

Офіційні доходи учасників
ринку
Незадекларовані
доходи
учасників ринку
Приватно
практикуючі
лікарі
Усього приватні медичні
центри

Сума, млн
грн

Рік
2015
Структура
Сума, млн
коштів, %
грн
Приватні медичні центри

2016
Структура
коштів, %

Динаміка
2016/2015,
%

10564

60,9

10573

55,9

100,1

5282

30,5

4758

25,2

90,1

1488

8,6

3567

18,9

239,7

17333

100,0

18899

100,0

109,0

37,7
21,6
13,7
8,0
4,1
7,4

581,5
101,8
105,8
100,7
106,0
103,6

6,8

57,6

0,5
0,2

101,2
87,9

100,0

124,6

Державні медичні центри
Прийоми лікарів
2395
8,1
13927
Операції в стаціонарі
7866
26,5
8004
Перебування в стаціонарі
4801
16,2
5081
Амбулаторні операції
2952
9,9
2974
Пологи
1425
4,8
1511
УЗ-обстеження
2650
8,9
2745
Рентгенологічні обстежен4348
14,7
2505
ня
КТ-обстеження
165
0,6
167
МРТ-обстеження
66
0,2
58
Усього державні медичні
29669
100,0
36972
центри
Разом
44002
55871
Джерело: Побудовано і розраховано за даними компанії «МедЕксперт» (Zukin, 2017)
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Рис. 3. Структура ринку приватних медичних послуг в Україні
(в грошовому вираженні), % (Rynok chastnoj mediciny v Ukraine, 2017)
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ринку приватних медичних послуг представлений
діагностичними та консультативними центрами. На
четвертому місці – сегмент приватних медичних послуг, що попадають в категорію «швидка допомога».
Маркетингові дослідження переконують, що найменш
заповнена в Україні ніша приватних багатофункціональних центрів з повним спектром медичних послуг.
В останні роки також швидкими темпами розвивається така сфера приватних медичних послуг, як лабораторна діагностика. Сьогодні в Україні функціонує майже 5700 медичних лабораторій, а частка приватних медичних лабораторій складає 2–3%.
Як переконали наші власні маркетингові дослідження, дати оцінку стану середньої кількості пацієнтів, які сьогодні обслуговуються у приватних медичних закладах, вкрай важко. Результати маркетингового дослідження, проведеного компанією «МедЕксперт» в березні 2017 р. у м. Львові, дозволяють визначити найпривабливіші види медичних послуг, що
надаються приватними медичними закладами (рис. 4).

Найбільший сегмент ринку приватних медичних
послуг – це стоматологічні клініки (їх частка перевищує 75% від загального обсягу приватного ринку
медичних послуг). Наступним за популярністю сегментом серед спеціалізованих клінік є офтальмологічні, частка яких становить 20%. Але цей сегмент, на
відміну від стоматологічного, більш інерційний, і нові
великі суб’єкти не з’являються вже кілька років. Приватним офтальмологічним закладам доводиться конкурувати з державними лікарнями, які лікують такі
складні хвороби, що пов’язані з руйнуванням сітківки, запальні процеси, глаукоми, у той час як в приватних клініках проводять в основному косметичні операції, зокрема лазерну корекцію зору. Серед таких
медичних спеціалізацій як хірургія, педіатрія, анестезіологія, частка лікарів, які працюють в приватних
закладах, коливається на рівні 2–3% від загальної
кількості. Одними з найзатребуваніших на ринку
приватних медичних послуг є онкологічні і кардіологічні центри, що пов'язано з широким розповсюдженням цих захворювань в Україні. Ще один сегмент

Рис. 4. Розподіл вибору населенням м. Львова приватних і державних закладів для отримання
медичних послуг, 2017 р. (Zukin, 2017)
умовах господарювання багато компаній істотно скоротили витрати на соціальні пакети для персоналу, що
своєю чергою призвело до зменшення страхових надходжень і, як наслідок, до зменшення обсягів послуг,
що надаються приватними медичними клініками.
Після стабілізації економічної ситуації в Україні можна очікувати позитивної динаміки розвитку ринку
приватних медичних послуг.
По-друге, відсутність належного законодавчого
регулювання ринку приватних медичних послуг,
складна і забюрократизована система акредитації і
легалізації приватних медичних установ.
По-третє, відсутність гарантій для вітчизняних і
закордонних інвесторів. Для українського ринку приватних медичних послуг все ще актуальними є такі
складнощі, як бюрократизм, невідпрацьованість і
нерозуміння бізнес-процесів, відсутність чітких критеріїв роботи, недосконалість нормативної бази та
непрозорість ринку.
По-четверте, маркетингові принципи фінансування галузі охорони здоров’ۥя загалом. Порушений баланс і рівноправність державних і приватних медичних закладів. Каталізатором змін такої ситуації може
стати запуск програм медичного страхування в Україні. За умов, що склалися, приватні клініки не повинні

Так, зокрема, для лікування безпліддя, отримання
стоматологічних, урологічних послуг та за інструментальною діагностикою найчастіше звертаються саме у
приватні медичні заклади. Приватні лабораторії теж
користуються більшим попитом, ніж державні. А ось
коли йдеться про діагностику та лікування хвороб
нервової, серцево-судинної, опорно-рухової систем,
акушерську допомогу, то значно більше респондентів
віддали перевагу державним медичним закладам. Для
українців загалом більш традиційно звертатись за
медичною допомогою до державних поліклінік, викликати швидку та перебувати на лікуванні в стаціонарі у державних медичних закладах.
Маркетингові дослідження переконують, що серед
багатьох інших, вагомими перешкодами якісного
розвитку соціально-орієнтованого ринку приватних
медичних послуг в Україні є фінансова непрозорість
ведення бізнесу, відсутність державних стимулів,
низький рівень охоплення добровільного медичного
страхування.
За оцінками української медичної спільноти, до
комплексу стримуючих чинників розвитку ринку
приватних медичних послуг слід віднести (Barmina,
2014), по перше, низькі реальні доходи населення,
тобто слабка купівельна спроможність. В складних
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ровими клітинами, реабілітація, стоматологія, кіберніж, ПЕТ-КТ. Заслуговує на увагу досвід побудови
ефективної системи медичного туризму, зокрема враховуючи переваги створення «The Health Free Zone»,
серед яких: спрощення податкової системи; створення
привабливих інвестиційних умов для іноземних інвесторів; мінімізація бюрократії; рівні умови як для
вітчизняних, так і для іноземних інвесторів.
На наш погляд, суттєвою перевагою медичного
туризму в Україні є різниця в цінах, при однаковій
якості, на медичну допомогу в різних країнах світу.
Для його подальшого розвитку необхідно обирати
пріоритетні напрями медицини, готувати інфраструктуру медичних закладів та на маркетингових засадах
створювати пакети послуг для іноземних пацієнтів.
Після цього можливий вибір цільових сегментів (наприклад, жителі країн колишнього СРСР, через схожий менталітет та відсутність мовного бар’єру тощо)
та застосування маркетингових стратегій промоції.
При роботі з іноземними пацієнтами необхідне дотримання правил медичної етики та деонтології, конфіденційності, а також передачі медичних даних.
Пацієнту необхідно забезпечити належний мовний
супровід, відповідне транспортування, а при його
поверненні на батьківщину налагодити дієвий зворотний зв’язок.
Особливу увагу необхідно звернути на кроскультурний маркетинг послуг – донести до потенційного пацієнта, що саме він отримає в медичному закладі, а не на те, що медичний заклад пропонує.
Експерти медичного ринку стверджують, що
Україні як державі, що активно інтегрується у міжнародні структури, необхідно пройти щенемалий шлях
для розвитку свого позитивного іміджу в сфері медичного туризму.
За даними Української асоціації медичного туризму структура послуг виїзного медичного туризму
складає: 40% – лікування; 30% – оздоровлення; 25% –
діагностика; 5% – медичне туристичне страхування
(Ukrainska asotsiatsiia mizhnarodnoho turyzmu).
Фахівці у сфері маркетингу медичних послуг одностайно визнають, що важливими складовими успішної діяльності приватного медичного закладу як
бізнесу є торгова марка (бренд) та інша інтелектуальна власність; команда фахівців; нерухомість (власна
чи орендована); договори з ключовими клієнтами;
сучасне обладнання (Leonenko, 2016).
Розглядаючи персонал як складову частину маркетингу приватних медичних закладів, варто зазначити,
що персонал стає активом, коли зі співробітниками
оформлені офіційні договори та виплачується офіційна зарплата, існують корпоративна культура та чіткі
правила поведінки, а також приділяється підвищена
увага ключовим фахівцям.
Аналіз вторинних і первинних джерел маркетингової інформації засвідчує, що основними причинами
занепаду бізнесу окремих приватних медичних закладів є недосконала бізнес-модель та несвоєчасне реагування на чинники маркетингового середовища, які
постійно змінюються та впливають на неї (Barmina,
2014).
Тільки постійний моніторинг співвідношення по-

займати позицію пасивного спостерігача, а вчитися
лобіювати і захищати свої інтереси.
По-п’яте, непрозорість ринку. Перехід на відкритий професійний реєстр лікарів і працівників медичної сфери із зазначенням їх спеціалізації, кваліфікації,
а також досягнень (наукових робіт, розроблених методик лікування) і порушень професійних обов'язків
дозволить як керівникам приватних медичних закладів, так і пацієнтам робити обґрунтований вибір на
користь того чи іншого фахівця.
Багато фахівців дотримуються позиції, що сьогодні відсутній системний підхід та маркетингові стратегії щодо побудови бізнесу в сфері приватних медичних послуг. Більшість приватних клінік, як і 15–
20 років тому, відкриваються виключно для реалізації
амбіцій власника, а не для того, щоб досягти результатів та довго функціонувати на ринку. У багатьох
випадках відкриття приватних лікувальних закладів –
гонитва за швидкими грошима (проте результату вони
переважно так і не досягають). Як правило, це стосується невеликих закладів, засновниками яких є безпосередньо лікарі (Pushmak, 2013; Kurenkova, 2015).
Дослідження показало, що проблемою приватних
медичних закладів є відсутність не лише системності,
а й зрілості. Так, 49% опитаних не використовують в
роботі протоколів Міністерства охорони здоров’я, а
це означає, що вони йдуть на необґрунтований ризик.
Це знову ж таки пов’язано з орієнтацією лікарів на
поточне отримання прибутку і з їх небажанням
сприймати нові технології та підходи до надання послуг. Все це перешкоджає ефективному веденню медичного бізнесу в Україні та адаптації до міжнародних стандартів надання приватних медичних послуг.
Викликає сумніви, що 58% приватних медичних закладів, які взяли участь у дослідженні, дійсно впровадили в свою роботу внутрішні стандарти якості медичної допомоги. Тільки 39% респондентів оцінюють
якість роботи лікаря за критерієм дотримання стандартів у роботі. Клієнти, які звертаються в приватні
клініки, – це переважно люди, що займаються бізнесом і вимагають абсолютно іншого підходу. Тому
сьогодні особливо гостро стоїть питання стандартів
якості медичних послуг та трансформації ролі лікаря.
Ми поділяємо погляд, що ринок приватних медичних послуг не може розвиватися відокремлено від
загального стану економіки в країні. Неможливо уявити бідну країну з потужними медичними закладами.
Лише разом із зростанням економіки буде зростати і
ринок охорони здоров’я, у тому числі і його приватний сегмент. Водночас потрібно розуміти, що разом із
поліпшенням свого міжнародного іміджу Україна
може стати більш привабливою для міжнародного
медичного туризму.
Відзначимо, що Україна має великі кон’юнктурні
переваги на ринку медичного туризму. Основними
напрямами в’їзного медичного туризму в Україні нині
є надання медичних послуг з таких лікарських спеціальностей: репродуктивна медицина; стоматологія;
офтальмологія; кардіологія; естетична медицина та
косметологія; пластична хірургія; санаторно-курортне
лікування; клітинна інженерія, в т. ч. можливість використання банку пуповиної крові, лікування стовбу-
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питу і пропозиції, регулярна маркетингова оцінка
власної бізнес-моделі дозволяє приватному медичному закладу оцінити позицію на ринку та необхідним
чином адаптовуватись до змін маркетингового середовища.
У січні-березні 2014 р. клінікою «ISIDA» було
проведено анкетне опитування 404 пацієнтів на предмет того, що, окрім надання кваліфікованої медичної
допомоги, вони хотіли б мати у медичному закладі
(Barmina, 2014).
Результати такого маркетингового дослідження
засвідчили, що 41% респондентів хочуть бачити і
відчувати сервіс, комфорт, долученість до досягнення
результату; 11% – безпеку та відповідальність; 10% –
оптимальний час; 9% – доступність та зрозумілість
інформації; 8% – дотримання стандартів та належне
обладнання; 8% – наявність зворотного зв’язку.
Такі результати маркетингового дослідження дозволяють стверджувати, що ринок приватних медичних послуг – це унікальний сектор, побудований на
етиці, довірі та експертизі. Для збереження життєздатності і подальшого зростання приватним медичним
закладам необхідно освоювати нові напрями комунікацій і бути привабливими для «нових» пацієнтів.
Крім того, слід цілеспрямовано працювати над підвищенням культури надання медичних послуг, покращувати сервіс, впроваджувати новітні технології
медичного обладнання і новизну медичних протоколів, дотримуватись корпоративної етики та клієнтоорієнтованості.
Маркетингові дослідження засвідчують, що люди
не вірять і приватним, і державним медичним закладам, адже вони для них тільки продавці, а вірять рекомендаціям. У цьому випадку дуже чітко спрацьовує
правило 3/11 – задоволений клієнт розповість про це
всього трьом своїм знайомим, а незадоволений – одинадцятьом. Бізнес-експерти стверджують, що сучасні
пацієнти досить інформовані, тому лікарю необхідно
вчитися багато комунікувати зі своїм пацієнтом. Головне – це почути пацієнта, донести до нього турботу
та власну аргументацію щодо лікування. Але, за результатами маркетингового дослідження, переважна
кількість лікарів (майже 75%) демонструють патерналістський стиль поведінки (тиск та директивність), а
тільки 15% готові до взаємодії. Водночас лише 15%
пацієнтів потребують патерналізму, а 70% очікують
на взаємодію (Barmina, 2014).
Серед інших першочергових завдань для покращення свого становища на ринку медичних послуг
приватним медичним закладам необхідно ретельно
розробляти стратегії інтегрованих маркетингових
комунікацій, а не обмежуватись тільки однією їх
складовою – рекламою.
З результатів маркетингового дослідження зовнішньої реклами м. Львова, видно, що найбільше рекламних оголошень знаходиться поза межами будівель
– тролли (розтяжка на дорогою) та бігборди, а також
вивіски з назвами медичних закладів (особливо добре,
якщо вони є в зоні видимості автомобіліста). Особливостями такої зовнішньої реклами є те, що вона у всіх
на виду та ніколи не виключається, є точкою контакту
з клієнтом, презентуючи медичний заклад, послугу,

акцію тощо. Зазвичай рекламне оголошення розміщується в місцях, де проїжджає та пригальмовує багато автомобілів – на мостах, біля світлофорів і т. д.
Під час дослідження з’ясувалось, що найчастіше
передається чотири типи повідомлень: інформативні
(назва закладу, контакти, надавані послуги); повідомлення про акцію (інформація про акцію, знижку на
послуги); дороговкази (спрямування до закладу);
ціннісні пропозиції (звертання до потреб та цінностей
людини).
Аналізуючи всі варіанти реклами приватних медичних послуг, які є досить типовими, ми рекомендуємо
медичним закладам звертати увагу на розмір бігборда,
місце його розміщення, дизайн. Але передусім необхідно чітко виділяти ціннісну пропозицію, яка пропонується клієнтам і на яку відгукнеться кожен.
Висновки
Нами проведено маркетингову діагностику українського ринку приватних медичних послуг. Відзначимо, що сьогодні доволі непростий час для ведення
приватного медичного бізнесу. Низка останніх подій в
Україні призвела до більш активного прояву національної самосвідомості, підвищення рівня довіри у людей один до одного. Загалом характерні відкладання
цінностей на потім та втрата орієнтирів з боку населення, проте споживачів медичних послуг це не торкнулося. Пацієнт хоче отримати сервіс з людським
обличчям і з фокусом на своїх потребах, водночас
зростають потреби у високоякісних послугах за умови
збереження їх оптимальної вартості без курсових
коливань. Через те, що Інтернет стає все більш розповсюдженим, у пацієнта є безліч зручних майданчиків
для пошуку інформації, думок і спілкування з приводу однакових або схожих проблем зі здоров’ям.
Аналізуючи кон’юнктуру ринку приватних медичних послуг, можна зробити висновок про те, що знизилася платоспроможність пацієнтів, але залишилася
незмінною кількість пропозицій. У результаті конкуренція стала жорсткішою, проте ринок залишається
відсталим за рівнем якості медичних послуг та прозорості відносин.
Розвиток приватного сектору може стати важливим фактором підвищення ефективності всієї системи
охорони здоров’я й доступності якісної медичної
допомоги населенню. Медичним закладам необхідно
перебудовуватися і переходити від концентрації на
хворобах на концентрацію на пацієнтів, активно
впроваджувати нові сервіси та послуги, зручні для
людей, оскільки пацієнт звертається в той медичний
заклад, де ставка робиться на якість, сервіс, клієнтоорієнтованість.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з
подальшими дослідженнями умов та можливостей
розвитку ринку приватних медичних послуг в соціально-орієнтованій економіці України та розробкою
загальнодержавної маркетингової стратегії розвитку
галузі охорони здоров’я в Україні та його приватного
сектору.
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Програми лояльності для споживачів на регіональному ринку
первинної нерухомості 
Н.Р. Балук, Н.Ф. Басій
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Львівський торговельно-економічний університет,
вул. М. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна
Довготривалих і партнерських відносин підприємства зі споживачами можна досягти за допомогою формування та
підтримання лояльності клієнтів. Проведене дослідження дозволило інтерпретувати основні теоретичні засади поняття
«лояльність», визначити основні види лояльності та характерні риси лояльного споживача. Лояльність класифікують за
різними видами, основними з яких є поведінкова (трансакційна) й емоційна (перцепційна). Критеріями оцінки поведінкової
(трансакційної) лояльності споживача, окрім повторної купівлі, може бути частота здійснення купівлі, час здійснення
останньої трансакції, повний період співпраці споживача з підприємством, обсяг усіх здійснених споживачем купівель,
кількість асортиментних позицій у разовій купівлі, середня сума кожної з купівель. Критеріями оцінки емоційної (перцепційної) лояльності, окрім нечутливості споживачів до дій конкурентів, можна назвати також їхнє ставлення до бренду
підприємства, популярність програми лояльності підприємства, готовність порадити бренд підприємство своїм друзям,
іншим споживачам, намір здійснити повторні купівлі. Лояльність найкраще розкривається у сукупності трьох основних
елементів: довіра, прихильність до цінностей і довготермінові відносини. Лояльний споживач повинен володіти такими
характеристиками: здійснювати багаторазові повторні купівлі; купувати різні асортиментні позиції підприємства; заохочувати інших споживачів купувати продукцію підприємства; не реагувати на дії конкурентів, в тому числі на дуже
привабливі пропозиції; засвідчувати позитивне ставлення до підприємства його товарів; співпрацювати з підприємством
тривалий період часу; рекомендувати своєму оточенню користуватись товарами, послугами даного підприємства, тобто
добровільно стати агітаторами, «адвокатами» або «партнерами» компанії.
Проаналізувавши використання програм лояльності на споживчих і промислових ринках, було охарактеризовано досвід
впровадження програм для покупців товарів зі специфічними характеристиками, до яких слід віднести первинну нерухомість. За останні роки вітчизняний ринок нерухомості зазнав тотального зниження продажу і будівництва через військові, політичні, економічні, фінансові та соціальні чинники. Практично в усіх сегментах житлової нерухомості зменшився
обсяг продажу, за винятком житла економ-класу, який користувався зменшеним, проте стабільним попитом, його купівля
стала одним з найкращих способів зберегти заощадження в умовах економічної нестабільності.
Ринок первинної нерухомості Львівської області та м. Львова зокрема розвивається з урахуванням притаманних регіону чинників, а саме: збільшення об’єктів житлового будівництва, кількості забудовників, збільшення попиту на житло з
боку платоспроможного переселеного населення з окупованих територій, збільшення вкладень заощаджень для убезпечення
коштів від коливань валютних курсів, динамічне зростання обсягу виконаних будівельних робіт за усіма видами будівельної
продукції. На регіональному ринку працюють понад 60 будівельних компаній (забудовники, інвестори, компанії з продажу
житла), які займаються зведенням житлової нерухомості з нульового циклу. В умовах жорсткої конкуренції більшість
компаній практикують використання маркетингового інструментарію та зокрема програм лояльності, які при детальному аналізі являють собою заходи стимулювання.
ТОВ «ЖБК «Ваш дім» має великий досвід роботи на регіональному ринку первинної нерухомості та тривалий час
практикує інноваційні програми лояльності клієнтів, які вже стали покупцями житлової нерухомості. Акцент на роботі з
клієнтами, ймовірність здійснення якими повторної купівлі складає не більше 5%, забезпечує їх лояльність, яка проявляється у потужному рекламуванні покупцями компанії та її продуктів. Ключовим аспектом програм лояльності для покупців
нерухомості ТОВ «ЖБК «Ваш дім» стало їх продовження для власників і мешканців збудованих компанією квартир. Подано процес формування, підтримання і підвищення лояльності покупців первинної нерухомості у ТОВ «ЖБК «Ваш дім».
Запропоновано систему показників оцінки ефективності лояльності покупців нерухомості з урахуванням необхідності
підвищення їх перцепційної лояльності.
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Программы лояльности для потребителей на региональном рынке
первичной недвижимости
Н.Р. Балук, Н.Ф. Басий
notika2002@ukr.net, basij@ukr.net
Львовский торгово-экономический университет,
ул. М. Туган-Барановського, 10, Львов, 79005, Украина
Длительных и партнерских отношений предприятия с потребителями можно достичь посредством формирования и
поддержания лояльности клиентов. Проведенное исследование позволило интерпретировать основные теоретические
основы понятия «лояльность», определить основные виды лояльности и характерные черты лояльного потребителя. Лояльность классифицируют по различным видам, основными из которых являются поведенческая (трансакционная) и эмоциональная (перцепционная). Критериями оценки поведенческой (трансакционной) лояльности потребителя, кроме повторной покупки, может быть частота совершения последней сделки, полный период сотрудничества потребителя с
предприятием, объем всех осуществленных потребителем покупок, количество ассортиментных позиций в разовой покупке, средняя сумма каждой из покупок. Критериями оценки эмоциональной (перцепционной) лояльности, кроме нечувствительности потребителей к действиям конкурентов, можно назвать также их отношение к бренду предприятию, популярность программы лояльности предприятия, готовность посоветовать бренд предприятие своим друзьям, другим потребителям, намерение осуществить повторные покупки. Лояльность лучше всего раскрывается в совокупности трех
основных элементов: доверие, приверженность к ценностям и долгосрочные отношения. Лояльный потребитель должен
обладать следующими характеристиками: осуществлять многократные повторные покупки; покупать различные ассортиментные позиции предприятия; поощрять других потребителей покупать продукцию предприятия; не реагировать на
действия конкурентов, в том числе на очень заманчивые предложения; удостоверять положительное отношение к предприятию и его товарам; сотрудничать с предприятием длительный период времени; рекомендовать своему окружению
пользоваться товарами, услугами данного предприятия, то есть добровольно стать агитаторами, «адвокатами» или
«партнерами» компании. Проанализировав использование программ лояльности на потребительских и промышленных
рынках, были охарактеризованы опыт внедрения программ для покупателей товаров со специфическими характеристиками, к которым следует отнести первичную недвижимость. За последние годы отечественный рынок недвижимости претерпел снижение продаж и строительства в связи с военными, политическими, экономическими, финансовыми и социальными факторами. Практически во всех сегментах жилой недвижимости уменьшился объем продаж, за исключением
жилья эконом-класса, который пользовался уменьшенным, но стабильным спросом, его покупка стала одним из лучших
способов сохранить сбережения в условиях экономической нестабильности.
Рынок первичной недвижимости Львовской области и г. Львова в частности развивается с учетом присущих региону
факторов, а именно: увеличение объектов жилищного строительства, количества застройщиков, увеличение спроса на
жилье со стороны платежеспособного переселенного населения с оккупированных территорий, увеличение вложений сбережений для обеспечения безопасности средств от колебаний валютных курсов, динамичный рост объема выполненных
строительных работ по всем видам строительной продукции. На региональном рынке работают более 60 строительных
компаний (застройщики, инвесторы, компании по продаже жилья), которые занимаются возведением жилой недвижимости с нулевого цикла. В условиях жесткой конкуренции многие компании практикуют использование маркетингового инструментария и в частности программ лояльности, которые при детальном анализе представляют собой меры стимулирования. ООО «ЖСК «Ваш дом» имеет большой опыт работы на региональном рынке первичной недвижимости и длительное время практикует инновационные программы лояльности клиентов, которые уже стали покупателями жилой
недвижимости. Акцент на работе с клиентами, вероятность осуществления которыми повторной покупки составляет не
более 5%, обеспечивает их лояльность, которая проявляется в мощном рекламировании покупателями компании и ее продуктов. Ключевым аспектом программ лояльности для покупателей недвижимости ООО «ЖСК «Ваш дом» стало их продолжение для владельцев и жителей построенных компанией квартир. Представлен процесс формирования, поддержания
и повышения лояльности покупателей первичной недвижимости в ООО «ЖСК «Ваш дом». Предложена система показателей оценки эффективности лояльности покупателей недвижимости с учетом необходимости повышения их перцепционной лояльности.
Ключевые слова: лояльность, потребитель, программа лояльности, первичная недвижимость, рынок недвижимости
Львовской области, показатели оценки эффективности лояльности.
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A company’s long-term and partnerly relations with consumers can be achieved by formation and maintenance of customer
loyalty. The conducted research has allowed to interpret the basic theoretical foundations of the concept of «loyalty», and determine
the main types of loyalty and characteristic features of loyal consumers. Loyalty is classified according to different types, the main
of which are the behavioral (transactional) and the emotional (perceptual) ones. Criteria for assessing consumer behavioral
(transaction) loyalty, in addition to re-purchasing, may be the frequency of purchases, the time of the last transaction, the total
period of consumer’s cooperation with the enterprise, the volume of all consumer’s purchases, the number of assorted positions in
one-time purchase, the average amount of each purchase. As the criteria for assessing emotional (perceptual) loyalty, besides the
insensitivity of consumers to the actions of competitors, one can mention their attitude towards the brand enterprise, the popularity
of the enterprise loyalty program, the willingness to advise the brand enterprise to their friends, other consumers, the intention to
make re-purchases. Loyalty is being best revealed in combination with three main elements: trust, commitment to values, and longterm relationships. A loyal consumer must have the following characteristics: to do multiple re-purchases; to buy different
assortment positions of the enterprise; to encourage other consumers to buy products of the enterprise; to not react to the actions of
competitors, including very attractive offers; to testify a positive attitude towards the enterprise of its goods; to cooperate with the
company for a long period of time; to recommend to his/her social circle to use the goods and services of the given enterprise, and,
thus, to voluntarily become agitators, «advocates» or «partners» of the company.
Having analyzed the use of loyalty programs in the consumer and industrial markets, the experience of implementing programs
for buyers of goods with specific characteristics, such as primary real estate, has been characterized. In recent years, the domestic
real estate market has suffered a total decline in sales and construction due to military, political, economic, financial and social
factors. In almost all segments of residential real estate sales have decreased, with the exception of economy class housing, which
enjoyed a diminished but stable demand, and its purchase became one of the best ways to save savings in conditions of economic
instability. The primary real estate market in the Lviv region, and in the city of Lviv in particular, is developing according to factors
specific to the region, namely: an increase in housing objects, the number of developers, an increase in demand for housing coming
from the part of a solvent resettled population from the occupied territories, an increase in property investing in order to protect
savings from exchange rate fluctuations, a dynamic growth in the volume of performed construction work for all types of
construction products. The regional market employs more than 60 construction companies (developers, investors, housing
companies), which are engaged in the construction of residential real estate from a zero cycle. Under severe competition, most
companies practice the use of marketing tools, and in particular loyalty programs, which, under a detailed analysis, are being
stimulation measures. «ZhBK «Your House» Ltd. has an extensive experience working in the regional primary real estate market
and, for a long time, has been practicing innovative loyalty programs with regard to its customers, who have already become buyers
of residential real estate. The emphasis on working with clients, whose probability of re-purchase is no more than 5%, ensures their
loyalty, which manifests itself in the powerful promotion of the company and its products by its customers. A key aspect of loyalty
programs for real estate buyers LLC «ZBK «Your House» was their extension for owners and residents of apartments built by the
company. The process of formation, maintenance, and increase of loyalty of buyers of primary real estate in LLC «ZHBK «Your
house» is being submitted. A system of indicators for estimating the efficiency of real estate buyers loyalty, taking into the account
the necessity of increasing their perceptual loyalty, is being proposed.
Key words: loyalty, consumer, loyalty program, primary real estate, real estate market of Lviv region, indicators of estimation of
loyalty efficiency.

споживачів, опису методів оцінки ефективності програм лояльності. Проте більшість дослідників акцентують увагу на проблемах формування і підтримання
лояльності клієнтів до товарів і послуг, які передбачають здійснення повторної купівлі.
На споживчому ринку існують товари довготривалого користування щодо яких повторна купівля може
не передбачатись. До таких слід віднести і нерухомість як товар. У літературних джерелах простежується думка про недоцільність виділення коштів на
розробку програм лояльності для покупців таких товарів через їх неокупність і нерентабельність застосування. Проте практика бізнесу та маркетингу партнерських відносин, вагомою частиною якого є програми лояльності, свідчить не просто про доцільність,
а про необхідність використання подібних заходів для
усіх без винятку товарів і послуг підприємств, орієнтованих на маркетингову концепцію. У зв’язку з цим
виникає потреба в розробці теоретично-практичних
засад формування та підтримання лояльності споживачів специфічних товарів і товарів довготривалого
використання.
Метою статті є розгляд теоретично-практичних
засад формування, підтримання і підвищення лояльності споживачів, а також їх інтерпретація в контексті
поведінки покупців первинної нерухомості. Для досягнення поставленої мети вирішенню підлягали такі

Вступ
Маркетингова діяльність підприємств покликана
допомогти підприємству втримати конкурентні позиції на ринку та задовольнити потреби цільового ринку. Довготривалих і партнерських відносин підприємства зі споживачами можна досягти за допомогою
формування та підтримання лояльності клієнтів. Найбільш активно програми лояльності впроваджуються
на роздрібному ринку споживчих товарів і послуг.
Менше уваги серед дослідників та практиків надається вивченню проблем формування й підтримання
лояльності покупців товарів довготривалого використання та товарів зі специфічними характеристиками,
тому їх дослідження та висвітлення основних аспектів
є актуальним і необхідним.
У дослідження питань формування і підтримання
лояльності споживачів значний внесок здійснено
такими зарубіжними й вітчизняними вченими, як
Аакер Д., Гембл П., Стоун М., Вудкок Н., Добровідова М.А., Зозульов О.В., Котлер Ф., Касліоне Дж.,
Ламбен Ж.-Ж., О'Меллі М. Н., Райхельд Ф.Ф., Россітер Дж., Персі Л., Стоун М., Бонд Е., Блейк Е., Цисарь А.В., Шафалюк О.К. та ін. В наукових працях
багато уваги приділено визначенню сутності поняття
«лояльність», класифікації видів і типів лояльності,
формуванню та підтримуванню лояльності серед
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цінностей і довготермінових відносин (Ivannikova,
2014). Лояльний споживач повинен володіти такими
характеристиками: здійснювати багаторазові повторні
купівлі; купувати товари, що відносяться до різних
асортиментних позицій підприємства; заохочувати
інших споживачів купувати продукцію підприємства;
не реагувати на дії конкурентів, в тому числі на дуже
привабливі пропозиції; засвідчувати позитивне ставлення до підприємства його товарів; співпрацювати з
підприємством тривалий період часу; рекомендувати
своєму оточенню користуватись товарами, послугами
даного підприємства, тобто добровільно стати агітаторами, «адвокатами» або «партнерами» компанії.
Більшість описаних програм лояльності стосуються підприємств, які реалізують товари послуги на
споживчому і промисловому ринках. Класифікація
споживчих товарів і товарів промислового призначення не включає в себе житлову нерухомість, яку з
точки зору маркетингу можна віднести до товарів з
такими специфічними характеристиками як непереміщеність (абсолютний зв’язок із землею); фізична
неоднорідність; тривалість створення; довгостроковість функціонування; особливий характер споживання (багаторазове або безкінечне використання); унікальність і неповторність, які для кожного покупця (або
інвестора) визначають привабливість об’єкта нерухомості; низька ліквідність як товару. Загалом ринок
нерухомості – це інтегрована категорія, якій притаманні риси ринків товарів, інвестицій і послуг. На
цьому ринку діють більше ніж дві сторони, оскільки,
крім продавця і покупця, функціонує цілий ряд посередників, що іноді утруднює процес продажу і маркетингу.
За останні роки вітчизняний ринок нерухомості зазнав тотального зниження продажу і будівництва
через військові, політичні, економічні, фінансові та
соціальні чинники. У 2016 р. в Україні на 15,2% менше введено в експлуатацію житлової нерухомості,
збільшився відсоток незавершеного будівництва і
зменшилась кількість укладених угод купівлі продажу
житла. Практично в усіх сегментах житлової нерухомості зменшився обсяг продажу, за винятком житла
економ-класу, який користувався зменшеним, проте
стабільним попитом, його купівля стала одним з найкращих способів зберегти заощадження в умовах
економічної нестабільності. На фоні загальноукраїнської тенденції до стагнації на ринку первинної нерухомості, на регіональних ринках Києва, Одеси і Львова помітне незначне, але стабільне нарощення обсягів
виконаних будівельних робіт.
Ринок первинної нерухомості Львівської області
та м. Львова зокрема розвивається з урахуванням
притаманних регіону чинників, а саме: збільшення
об’єктів житлового будівництва, кількості забудовників, збільшення попиту на житло з боку платоспроможного переселеного населення з окупованих територій, збільшення вкладень заощаджень для убезпечення коштів від коливань валютних курсів, динамічне зростання обсягу виконаних будівельних робіт за
усіма видами будівельної продукції (табл. 1).

завдання: визначення сутності лояльності, її видів та
характерних рис лояльного споживача; визначення
специфіки житлової нерухомості як товару; виявлення
тенденцій і особливостей ринку первинної нерухомості Львівської області та можливостей застосування
на ньому програм лояльності будівельними компаніями; визначення системи показників оцінки ефективності програм лояльності покупців первинної нерухомості.
Матеріал і методи дослідження
Проведене дослідження базується на використанні
наукових публікацій вітчизняних та зарубіжних учених у сфері маркетингових комунікацій, вторинній
маркетинговій інформації про ринок нерухомості
України і Львівської області зокрема. При написанні
роботи були використані загальнонаукові методи
дослідження – аналізу, синтезу, узагальнення, а також
статистичні методи та результати власних спостережень.
Результати та їх обговорення
Серед науковців існують два підходи до визначення поняття «лояльність». Перший підхід розглядає
лояльність як тип поведінки споживача, що виражається у здійсненні повторних купівель (трансакцій) і
тривалій співпраці з підприємством. Критеріями оцінки поведінкової (трансакційної) лояльності споживача, окрім повторної купівлі, може бути частота здійснення купівлі, час здійснення останньої трансакції,
повний період співпраці споживача з підприємством,
обсяг усіх здійснених споживачем купівель, кількість
асортиментних позицій у разовій купівлі, середня
сума кожної з купівель тощо. За другим підходом
лояльність визначається як певний емоційний стан
споживача, як певна перевага, узагальнення думок,
відчуттів щодо товару, бренду чи підприємства, як
ступінь нечутливості поведінки споживачів до дій
конкурентів, що супроводжується емоційною прихильністю (Тsysar, 2002). Емоційна складова лояльності
більш значуща, оскільки здатна відображати не лише
минулі, а й майбутні дії споживачів. Критеріями оцінки емоційної (перцепційної) лояльності, окрім нечутливості споживачів до дій конкурентів, можна назвати
також їхнє ставлення до бренду підприємства, популярність програми лояльності підприємства, готовність порадити бренд підприємство своїм друзям,
іншим споживачам, намір здійснити повторні купівлі
тощо.
Лояльність є найвищим рівнем довіри клієнта до
підприємства, бренду, товару (Petrychenko et al.,
2012), що виражається як в діях, так і в емоціях споживача. При цьому окреслити лояльність лише критеріями трансакційної чи перцепційної лояльності недостатньо, якась її частина формується з врахуванням
особливостей і цінностей самого споживача. Тому
повною, комплексною (ідеальною) лояльністю є така,
яка поєднує в собі поведінкову і емоційну складові.
Лояльність найкраще розкривається у поєднанні
трьох основних елементів: довіри, прихильності до
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Таблиця 1
Динаміка обсягу виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції
у Львівській області в 2011–2016 рр.
Роки

тис. грн
Будівництво
всього

в т. ч.
будівлі

Темп росту з року в рік, %

з них

Будівництво
всього
2011
2756813
1316869
424593
892276
2012
2480720
1236604
422268
814336
90,0
2013
2420641
1357810
503400
854410
97,6
2014
2397934
1434143
6373330
796813
99,1
2015
3669222
2206605
988413
1218192
153,0
2016
4894419
3037316
1299624
1737692
133,4
*Джерело: складено на основі (Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny)
житлові

нежитлові

На регіональному ринку працюють понад 60 будівельних компаній (забудовники, інвестори, компанії з
продажу житла), які займаються зведенням житлової
нерухомості з нульового циклу. В умовах жорсткої
конкуренції більшість компаній практикують використання маркетингового інструментарію та зокрема
програм лояльності. Слід зазначити, що, на нашу
думку, переважна більшість компаній практикують не
програми лояльності, а заходи стимулювання збуту,
які здебільшого пов’язані з матеріальним заохоченням
до здійснення купівлі потенційними клієнтами. Система типових заходів стимулювання збуту покупців
нерухомості включає знижки (при повній або частковій передоплаті, до тематичних свят, на останні квартири тощо), фіксацію вартості квадратних метрів,
оптимізацію умов розтермінування платежів в часі,
безвідсоткове розтермінування, преміювання (подарунки, наприклад, ремонт, кухня, паркувальне місце,
підвальне приміщення тощо), купівля товарів у фірмпартнерів на пільгових умовах, безкоштовна квартирна плата на певний період).
На вітчизняному ринку нерухомості програми лояльності застосовуються одиничними компаніями, які
зазвичай займаються будівництвом або продажем
квартир у багатофункціональних житлових комплексах. Подібні програми здебільшого орієнтовані на
залучення нових клієнтів, на підтримку тривалих
відносин з існуючими покупцями переважно ресурсів
не виділяється. Проте на ринку існують приклади
успішного застосування власне програм лояльності
для покупців первинної нерухомості.
На 1 січня 2016 р. у Львівській області зафіксовано
початок будівництва 123 об’єктів житлової нерухомості 54 забудовниками. Серед них одним з потужних
гравців ринку є ТОВ «ЖБК «Ваш дім», що володіє
значним досвідом будівництва, має потужний інвестиційний потенціал, провадить активну інноваційну і
маркетингову діяльність. ТОВ «ЖБК «Ваш дім» займається будівництвом і продажем первинної нерухомості у м. Львові з 2002 р. Одним з інноваційних
аспектів здійснення маркетингової діяльності компанія є її орієнтація не лише на залучення нових клієнтів, а й утримання існуючих за рахунок підвищення їх
лояльності. Така практика ведення бізнесу дозволила
створити систему лояльних клієнтів, покупців нерухомості у ТОВ «ЖБК «Ваш дім», рекомендації та
відгуки яких стали потужним рекламним засобом

в т. ч.
будівлі
93,9
109,8
105,6
153,9
137,6

житлові
99,5
119,2
1266,1
15,5
131,5

з них
нежитлові
91,3
104,9
93,3
152,9
142,6

компанії на ринку. Лояльні покупці ігнорують рекламні дії конкурентів, менш чутливі до коливань ціни, з
розумінням ставляться до певних тимчасових труднощів і навіть до окремих негативних моментів у
діяльності компанії, готові ділитись з компанією раціональними ідеями щодо поліпшення її роботи, навіть
можуть виступати авторами інновацій тощо.
Таких результатів компанія досягла за рахунок інноваційного впровадження у маркетингову діяльність
ефективних програм лояльності не тільки для потенційних клієнтів, а й для існуючих покупців нерухомості. Зокрема, для мешканців житлового комплексу
«Пасічний» компанія щорічно проводить свято Миколая; запровадила послугу шкільного автобусу; надає
сервісне обслуговування будинків та прилеглої території; займається постійним озелененням прибудинкових територій; надає унікальні послуги, наприклад,
висадка мешканцями іменних сімейних дерев.
Процес формування, підтримання та підвищення
лояльності покупців первинної нерухомості у ТОВ
«ЖБК «Ваш дім» включає такі етапи – створення
інформаційної бази даних про ринок, покупців, конкурентні умови; вибір цільової аудиторії, визначення
системи її цінностей; окреслення цілей програми лояльності; визначення механізму функціонування програми лояльності (система обліку, ідентифікації тощо); формування програми лояльності матеріальними
і моральними складовими, заходами стимулювання;
донесення масиву необхідної і повної інформаційної
бази до цільової аудиторії, перевірка її обізнаності;
залучення споживачів до діалогу та зворотного
зв’язку; управління програмою лояльності, контроль
за системою обліку, якісне опрацювання інформації;
коригування програми лояльності відповідно до запитів цільової аудиторії; підвищення лояльності спеціальними пропозиціями; реагування на можливі претензії чи скарги клієнтів; виконання всіх зобов’язань і
гарантій компанії; винагородження найбільш активних клієнтів; підтримання постійного зворотного
зв’язку зі споживачами.
Не менш важливим аспектом реалізації програми
лояльності клієнтів є оцінка її ефективності. Раціональна лояльність може бути виміряна і оцінена кількісними показниками, для аналізу емоційної лояльності
потрібні більш якісні, відносні параметри. При цьому
варто врахувати, що у більшість показників не можна
включити факт здійснення повторної купівлі чи сере-
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дню суму чеку на інші послуги компанії. На основі
аналізу літературних джерел з маркетингу нами запропоновано систему показників оцінки ефективності
програми лояльності покупців первинної нерухомості,
основні з яких згруповано у табл. 2.

З огляду на те, що компанія здійснює активний діалог зі споживачами в соціальних мережах, більшість
цих показників можна вимірювати за допомогою
опитувань в соціальних спільнотах або фокус-групах.

Таблиця 2
Система показників оцінки ефективності програми лояльності покупців первинної нерухомості
Показник

Частота отримання
даних

Методика розрахунку

Індекс лояльності
Ставлення до компанії та її
продуктів
Намір користуватись іншими продуктами компанії
Частка продажу продуктів
новим клієнтам
Кількість рекомендацій
Популярність програми
лояльності
Прибутковість програми
лояльності

Частка клієнтів, готових активно рекламувати компанію і її продукти своєму близькому оточенню
Співвідношення частки споживачів, що є клієнтами, до частки
обізнаних з діяльністю компанії споживачів
Частка лояльних споживачів, які готові користуватись іншими
продуктами компанії
Співвідношення обсягу купівель новими клієнтами до загального
обсягу продажу
Середня кількість рекомендацій у розрахунку на одного лояльного споживача
Частка клієнтів, що проінформовані про програму лояльності та
беруть в ній участь
Співвідношення доходів від запровадження програми лояльності
й витрат на її реалізацію

Щоквартально
Щоквартально
Раз у півріччя
Раз у півріччя
Щоквартально
Раз у півріччя
Раз у півріччя

osnovni poniattia i tendentsii rozvytku. Biznesinform.
5, 255–257 (in Ukrainian).
Ivannikova, M.M. (2014). Marketynhove upravlinnia
loialnistiu spozhyvachiv. Marketynh i menedzhment
innovatsii. 3, 62–72 (in Ukrainian).
Wilton, P. (1988). Building Customer Franchise: A
Paradigm for Customer Partnering. Business Review.
2, 80.
Maksyshko,
N.K,
Shapovalova,
V.O.
(2012).
Nerukhomist yak obiekt ekonomichnoho analizu ta
matematychnoho modeliuvannia [Elektronnyi resurs].
Efektyvna ekonomika. – Rezhym dostupu:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=976 (in
Ukrainian).
Obsiah vykonanykh budivelnykh robit za vydamy
budivelnoi produktsii (2017). [Elektronnyi resurs].
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Holovne
upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti. – Rezhym
dostupu:
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/
si/inf_2009.php?vid=1&code=05&show=1&show1=1
(in Ukrainian).
Novyny kompanii [Elektronnyi resurs]. Korporatyvnyi
sait
«Vash
dim».
Rezhym
dostupu:
http://www.vashdim.com.ua/news.

Висновки
Лояльність виступає найвищим рівнем довіри клієнтів до підприємства, мірилом його справжнього
ставлення до цільової аудиторії. Програми лояльності
ефективні у застосуванні на ринках товарів зі специфічними характеристиками, до яких відноситься нерухомість. Компанія «Ваш дім» в умовах жорсткої
конкуренції на регіональному ринку первинної нерухомості використовує програми лояльності не тільки
для потенційних покупців, а й для мешканців збудованих нею будинків. Така практика дозволяє компанії
зробити клієнтів своїми партнерами, цьому сприяє
використання системи показників оцінки ефективності програми лояльності.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з
вивченням поведінки лояльних споживачів та визначення основних переваг і недоліків застосованих до
них програм лояльності.
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Алгоритм врахування кадрового забезпечення тваринницького
підприємства при математичному моделюванні впливу середовища на
продуктивність тварин 
Б.І. Козій1, О.І. Степанюк1, В.П. Новосад2
astepanov69@ukr.net
1

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна;
2
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України, вул. Сухомлинського, 16, Львів, 79491, Україна
При інтенсивному веденні певної галузі тваринництва варто пам’ятати, що лише здорова, належно утримана тварина
може проявити максимальну продуктивність, яка зумовлена її спадковістю. Реальна продуктивність тварини буде дещо
меншою від максимальної за рахунок несприятливого впливу факторів зовнішнього середовища. Оцінити такий вплив можна за допомогою коефіцієнта зниження продуктивності. Визначення величини такого коефіцієнта може здійснюватися
шляхом його обчислення за допомогою математичних моделей та відповідних алгоритмів. До факторів, які впливають на
продуктивність тварин, належать також кількість та рівень виконавської дисципліни працівників тваринництва. З
урахуванням подальшого розвитку тваринництва потреба у висококваліфікованих кадрах та вимоги до них значно зростуть.
В даній статті пропонується математична модель для кількісної оцінки впливу факторів, які враховують наявність
кадрів і рівень виконавської дисципліни працівників підприємства, на продуктивність тварин та алгоритм реалізації такої оцінки засобами табличного процесора Excel. Для визначення дії кожного з факторів передбачено окремі сторінки
книги електронних таблиць. Результати обчислень автоматично фіксуються в підсумковій таблиці оцінки впливу кадрового забезпечення тваринницького підприємства та дотримання вимог добробуту тварин на їх продуктивність.
Ключові слова: тварини, продуктивність, добробут тварин, кадрове забезпечення підприємства, виконавська дисципліна, математична модель, числові методи, табличний процесор.

Алгоритм учета кадрового обеспечения животноводческого предприятия
при математическом моделировании влияния среды
на продуктивность животных
Б.И. Козий1, О.І. Степанюк1, В.П. Новосад2
astepanov69@ukr.net
¹Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого,
ул. Пекарская, 50, г. Львов, 79010, Украина;
2
Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного
управления при Президенте Украины, ул. Сухомлинского, 16, г. Львов, 79491, Украина
При интенсивном ведении определенной отрасли животноводства необходимо помнить, что только здоровое животное может проявить максимальную продуктивность, обусловленную его наследственностью. Реальная продуктивность
животного будет несколько меньшей от максимальной за счет неблагоприятного влияния факторов внешней среды. ОцеCitation:
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нить такое влияние можно, используя коэффициент снижения продуктивности. Определение величины такого коэффциента может осуществляться при помощи математических моделей и соответствующих алгоритмов. К факторам, вплияющим на продуктивность животных, относятся количество и уровень исполнительской дисциплины работников животноводства. З учетом дальнейшего развития животноводства потребность в высококвалифицированных кадрах и требования к ним значительно возрастут.
В данной статье предлагается математическая модель для количественной оценки влияния факторов, учитывающих
наличие кадров и уровень исполнительской дисциплины работников предприятия, на продуктивность животных и алгоритм реализации такой оценки средствами табличного процессора Excel. Для определения действия каждого из факторов
предусмотрены отдельные страницы книги электронных таблиц. Результаты вычислений автоматически фиксируются в
итоговой таблице оценки влияния кадрового обеспечения животноводческого предприятия и соблюдения требований благосостояния животных на их продуктивность.
Ключевые слова: животные, продуктивность, благополучие животных, кадровое обеспечение предприятия, исполнительская дисциплина, математическая модель, числовые методы, табличный процессор.
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By the intensive conducting of certain stock-raising industry it should be remembered that only a healthy, properly retained animal can show a burst productivity that is predefined by her heredity. The real productivity of an animal will be some less from maximal due to unfavorable influence of environmental factors. The estimation of such influence is possible by means of coefficient of the
productivity decrease. Determination of size of such coefficient can be made by his calculation by means of mathematical models and
corresponding algorithms. To the factors that influence on the productivity of animals belongs also a level of carrying out discipline
of livestock workers. Taking into account further development of stock-raising the need for highly qualified personnel and requirements to them will grow considerably.
In this article a mathematical model is offered for the quantitative estimation of the influence of factors that take into account the
presence of workers and level of carrying out discipline of workers in enterprise on the productivity of animals. Also the article
offered an algorithm of realization of such estimation facilities by Excel.
For determination of each factors influence, separate pages of book of spreadsheets is envisaged. The results of calculations are
automatically fixed in the final table of estimation of influence of the staffing of stock-raising enterprise and observance of requirements to the welfare of animals on their productivity.
Key words: animals, productivity, welfare of animals, staffing of enterprise, carrying out discipline, mathematical model, quantitative methods, tabular

Продуктивність сільськогосподарських тварин зазвичай залежить від їхнього генетичного потенціалу,
від забезпеченості кормами та їх згодовуванням, від
створення на фермах і комплексах відповідних умов
утримання, що гарантують благополуччя ферми щодо
незаразних та заразних хвороб. При інтенсивному
веденні відповідної галузі тваринництва вартопам’ятати, що лише здорова, гарно утримана тварина
може проявити максимальну продуктивність, яка
обумовлена її спадковістю. Оскільки на здоров’я тварини впливають різноманітні фактори, виникає потреба створення методики врахування такого впливу.
В запропонованій раніше (Demtschuk et al., 2010)
математичній моделі, за допомогою якої можна оцінити вплив різноманітних факторів на продуктивність
тварин, вважається, що фактична продуктивність
тварини Рф може бути обчислена за формулою:
Рф = Рг*кзп ,
де, Рг – максимальна продуктивність тварини, що
відповідає її генетичному потенціалу; кзп – коефіцієнт
зниження генетично обумовленої продуктивності
внаслідок наявних умов утримання тварини.

Зазвичай значення цього коефіцієнт може коливатися в межах
0 < кзп <= 1
і залежить від
багатьох факторів, які можна
об’єднати у такі групи: дотримання екологічних вимог, технологія і система утримання тварин, ґрунти,
рослини, якість кормів, стан будівель, внутрішнього
обладнання, механізмів, відповідність вибраного варіанту технології, захворюваність тварин стада, якість
води та напування тварин, годівля, збалансованість
раціонів, мікроклімат та внутрішній біоценоз, кадри,
їхня кваліфікація, дотримання вимог добробуту тварин.
Кожна з цих груп факторів може бути оцінена в
межах 5-бальної шкали: від «дуже добре» – 5, до «дуже погано» – 1.
Своєю чергою, кожна з цих груп факторів може
містити ряд складових, що впливають на кінцеву її
оцінку, а отже, кількісна оцінка групи факторів повинна бути деякою інтегральною величиною, яка
враховує оцінки складових.
Важливою умовою подальшого підвищення ефективності тваринництва – це забезпечення галузі необ-
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хідними кваліфікованими кадрами. Сучасне тваринництво висуває особливі вимоги до фахівців. Воно
вимагає максимального використання досягнень науки, застосування різних передових методів роботи з
тваринами. В (Kozij and Demtschuk, 2012) запропоновано математичну модель для оцінки впливу групи
факторів кадрового забезпечення тваринницького
підприємства та дотримання вимог добробуту тварин
як групи факторів, які впливають на продуктивність
цих тварин. До таких факторів відносяться:
- укомплектованість штату працівників підприємства;
- кількість працівників з вищою освітою;
- кількість працівників з середньою спеціальною
освітою;
- кількість кваліфікованих працівників зі стажем
роботи понад 5 років;
- рівень виконавської дисципліни працівників підприємства;
- наявність службових приміщень для працівників
з належними санітарно-побутовими умовами;
- наявність якісного спецодягу та засобів особистої
гігієни для працівників;
- дотримання графіку технологічного процесу експлуатації тварин;
- дотримання режиму годівлі та напування тварин;
- дотримання режиму моціону та відпочинку тварин.
Отже, маємо десять факторів, які дають змогу оцінити вплив кадрового забезпечення тваринницького
підприємства та дотримання вимог добробуту тварин
на їх продуктивність. Інтегральна оцінка ІО такого
впливу може коливатися, відповідно до наших припущень, в межах від 5 («відмінно») до 1 («дуже погано»), тобто:
1 ≤ ІО ≤ 5
(1)
З іншого боку, оскільки на величину такої оцінки
впливають перераховані вище фактори, можна записати:
(2)
ІО = ІОмакс ∙ Кф ,
де ІОМакс = 5 – максимальне значення інтегральної оцінки впливу кадрового забезпечення тваринницького підприємства та дотримання вимог добробуту
тварин на їх продуктивність;
Кф – коефіцієнт зменшення ІО за рахунок того,
що окремі фактори (або усі фактори) не відповідають
вимогам. Очевидно, що
(3)
0 < Кф ≤ 1.
Кожний з наведених вище факторів можна оцінити
за такими параметрами:
- задане номінальне числове значення – Ані , де і =
1,2,… ,10 (наприклад, для першого фактора – повна
укомплектованість штату працівників даного підприємства, яка необхідна для його повноцінного функціонування);
- реальне числове значення – Арі (реальна наявна
кількість працівників).
Очевидно, що вплив відхилення кожного з факторів від заданого стандарту на інтегральну оцінку може
бути більш або менш суттєвим. Тому використаємо

поняття ваги кожного фактора – вфі, кожний з яких
буде коливатися в межах:
(і = 1,2,…,10).
(4)
0 < вфі < 1
Сумарна вага усіх факторів, очевидно, рівна 1:
(5)
∑ вфі = 1 (і = 1,2,…,10).
Очевидно, що на зменшення інтегральної оцінки
впливають усі фактори даної групи. Тому можна записати:
Кф = кф1∙ кф2 ∙ кф3 ∙ кф4 ∙кф5 ∙ кф6 ∙ кф7 ∙ кф8 ∙ кф9 ∙ кф10 ,
(6)
де, кфі – коефіцієнт зменшення ІО за рахунок і
– го фактора ( і = 1,2,… ,10).
Оскільки для кожного фактору величина коефіцівідносної різниці номінальєнта кфі залежить від
ного та реального значення фактора, то з урахуванням
ваги фактора можна записати:
(7)
кфі = 1 - ( Ані - Арі )/ Ані ∙ кфі .
На основі запропонованої математичної моделі розроблено програму обчислення та аналізу впливу
факторів кадрового забезпечення тваринницького
підприємства та дотримання вимог добробуту тварин
на продуктивність цих тварин засобами табличного
процесора MS Excel. Вигляд електронної таблиці з
відповідними розрахунковими формулами наведено
на рис.1. Тут у стовпчику «Норма» – бажані (номінальні) числові значення факторів, а у стовпчику «Наявна кількість» – реальні величини цих факторів. Вважається, що усі фактори мають однакову вагу (на рис.
1 це величина 0,1 у стовпчику «Вага фактору»). Їх
сума завжди доровнює 1 (клітина F14). Величина
коефіцієнта зменшення ІО Кф обчислюється у клітині
G15, а сама величина ІО обчислюється у клітині D16.
Запропоновану в (Kozij and Demtschuk, 2012) методику оцінки впливу кадрового забезпечення тваринницького підприємства та дотримання вимог добробуту тварин на їхню продуктивність доцільно, на
нашу думку, доповнити сукупністю математичних
моделей, які дозволять повніше врахувати вплив
окремих факторів на результат обчислень.
Йдеться про фактори «Укомплектованість штату
працівників підприємства» та «Рівень виконавської
дисципліни працівників підприємства» (див. рис. 1,
рядки 4 і 8). Для їх аналізу доцільно застосувати методику, яка запропонована в (Nikitin et al., 1996). Виходячи із цієї методики можна обчислити норму укомплектованості штату працівників підприємства за
формулою:
(8)
Н = (Т1А1+Т2А2+…+ТnАn)/(60*(Тр-Трпз-Трво),
де Ті , – норми оперативного часу на виконання
відповідних робіт, хв;
Аі – річні об’єми робіт за їх видами ( і = 1,2,…n);
Тр – річний об’єм часу одного працівника, год;
Трпз – річна норма часу на підготовчі та заключні
роботи, год;
Трво – річна норма часу на відпочинок та особисті
потреби працівника, год.
Отже, значення норми укомплектованості штату
працівників підприємства (клітина С4 на рис. 1) можна обчислити за формулою (8).
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Рис. 1. Вигляд електронної таблиці для обчислення коефіцієнта впливу факторів кадрового забезпечення
тваринницького підприємства та дотримання вимог добробуту тварин на продуктивність цих тварин
Фактичне та нормативне значення фактору рівень
виконавської дисципліни працівників підприємства
можна обчислити, виходячи з наведених у (Nikitin et
al., 1996) рекомендацій, таким чином.
Нехай позначимо:
Трд – тривалість робочого дня, хв;
Тон – нормативні затрати часу на оперативну роботу, хв;
Тоф – фактичні затрати часу на оперативну роботу,
хв;
Тпз – час на підготовчу та заключну роботу, хв;
Трп – час на регламентовану перерву, хв;
Тнп – час, витрачений на нерегламентовані перерви, хв;
Тір – час, витрачений на інші види робіт, хв.
Тоді:
Тон = Трд - Тпз - Трп ;
(9)
Тоф = Трд - Тпз - Трп - ( Тнп + Тір ),
або
Тоф = Тон - ( Тнп + Тір ).
(10)
Виходячи з формул (9), (10), можна обчислити величину коефіцієнт раціонального використання часу
оперативної роботи Кор :
Кор = Тоф / Тон .
(11)
Очевидно, що у випадку, коли працівники підприємства не витрачають час на нерегламентовані перерви та на інші види робіт, тобто, коли
Тнп + Тір = 0,
то Кор = 1 або Кор = 100 %
В іншому випадку Кор < 1, або Кор < 100%
Тому, величиною Кор можна оцінювати рівень
виконавської дисципліни працівників підприємства
(див. рядок 8 рис. 1). Тоді норма цього фактору дорівнює 1, або 100% (клітина С8), а фактичний рівень
можна обчислити за формулою (11) (клітина В8 ).

Для практичної реалізації запропонованої методики доцільно доповнити книгу електронних таблиць,
яка містить програму обчислення впливу факторів
кадрового забезпечення тваринницького підприємства
та дотримання вимог добробуту тварин на їхню продуктивність, новими сторінками з програмами, які
дозволяють обчислити
норми укомплектованості
штату працівників підприємства та рівень їхньої виконавської дисципліни.
На рис. 2 зображено вигляд електронної таблиці
з формулами для обчислення норми укомплектованості штату працівників тваринницького підприємства.
Вхідну інформація, яка необхідна для виконання обчислень, слід увести у відповідні клітини, які затінені
сірим кольором. Результат обчислень одержимо в
клітині В11. В подальшому цей результат потрібно
використати для заповнення клітини С4 основної
електронної таблиці (див. рис. 1).
На рис. 3 зображено вигляд електронної таблиці з
формулами для обчислення рівня виконавської дисципліни працівників тваринницького підприємства.
Вхідну інформація, яка необхідна для виконання обчислень, слід увести у відповідні клітини, які затінені
сірим кольором. Результат обчислень одержимо в
клітині В10. В подальшому цей результат потрібно
використати для заповнення клітини В8 основної
електронної таблиці (див. рис. 1). В даному прикладі
(рис. 3) вважалося, що на підприємстві штат працівників складає чотири особи, а для обчислення коефіцієнта раціонального використання ними оперативної
роботи беруться усереднені значення нормативного та
фактичного часу виконання роботи (стовпчик F ).
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Рис. 2. Вигляд електронної таблиці для обчислення норми укомплектованості штату працівників
тваринницького підприємства

Рис. 3. Вигляд електронної таблиці для обчислення рівня виконавської дисципліни працівників
тваринницького підприємства
funkcionalnyj stan organizmu abo s stada tvaryn.
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Таким чином, використовуючи запропоновану методику для обчислення норми укомплектованості
штату працівників тваринницького підприємства та
рівня виконавської дисципліни цих працівників, можна суттєво вдосконалити алгоритм визначення бальної оцінки впливу кадрового забезпечення тваринницького підприємства та дотримання вимог добробуту
на продуктивність тварин.
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Удосконалення інформаційного середовища розвитку
сільськогосподарських підприємств 
Л.П. Петришин
lydkar@ukr.net
Львівський національний аграрний університет,
вул. Володимира Великого, 1, Дубляни, Львівська обл., 80381, Україна
У статті розглянуто питання удосконалення інформаційного середовища розвитку сільськогосподарських
підприємств. Робиться висновок про недостатній рівень їхнього інформаційного забезпечення. Наведено окремі елементи
досвіду зарубіжних країн у сфері надання інформаційних послуг фермерам. Відзначається, що в сучасних умовах інформаційні технології є одним з основних чинників підвищення ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Уже в найближчій перспективі вони стануть чи не основним виробничим ресурсом для розвитку
галузі сільського господарства. Зроблено висновок про те, що результатом нової технологічної революції стане так зване
«точне сільське господарство». У рослинництві це означає, що сільськогосподарські культури будуть вирощуватися за
технологіями, які максимально забезпечуватимуть оптимальні умови їх розвитку, збирання, транспортування, зберігання.
Проведено короткий екскурс сторінками найпопулярніших спеціалізованих сайтів, призначених для сільськогосподарських виробників. Відзначено основні їхні позитивні сторони та недоліки. Наголошується на необхідності підвищити роль
Міністерства агарної політики і продовольства, Державної служби статистики та вищих навчальних закладів аграрного
профілю в покращенні інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано пріоритетні завдання системи інформаційного забезпечення АПК та визначено основні складові інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств прогностично-аналітичного характеру. Наголошується, що ефективне функціонування сучасного
інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств можливе лише в умовах значного покращення технологій
мобільного зв’язку у країні. Зокрема, впровадження 5 G зв’язку призведе до революційних змін у бізнес-процесах. У сільському господарстві стане можливим широке використання дронів, роботів, запровадження онлайн-моніторингу полів та
тварин. Як результат – запроваджуватимуться нові технології виробництва продукції рослинництва і тваринництва, нові
стандарти її якості та властивостей. Сільськогосподарські підприємства адаптовуватимуться до цих змін, на що спрямовуватиметься їх видозмінена економічна поведінка.
Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, інформаційне забезпечення, мобільний зв'язок, точне сільське господарство.
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В статье рассмотрены вопросы совершенствования информационной среды развития сельскохозяйственных предприятий. Делается вывод о недостаточном уровне их информационного обеспечения. Приведены отдельные элементы опыта
зарубежных стран в сфере предоставления информационных услуг фермерам. Отмечается, что в современных условиях
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информационные технологии являются одним из основных факторов повышения эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. Уже в ближайшей перспективе они станут едва ли не основным производственным ресурсом для развития отрасли сельского хозяйства. Сделан вывод о том, что результатом новой технологической
революции станет так называемое «точное сельское хозяйство». В растениеводстве это означает, что сельскохозяйственные культуры будут выращиваться по технологиям, которые максимально обеспечат оптимальные условия их развития, сбора, транспортировки, хранения.
Проведен краткий экскурс по страницам самых популярных специализированных сайтов, предназначенных для сельскохозяйственных производителей. Отмечено основные их положительные стороны и недостатки. Подчеркивается необходимость повысить роль Министерства аграрной политики и продовольствия, Государственной службы статистики и
высших учебных заведений аграрного профиля в улучшении информационного обеспечения сельскохозяйственных предприятий. Обоснованы приоритетные задачи системы информационного обеспечения АПК и определены основные составляющие информационного обеспечения сельскохозяйственных предприятий прогнозно-аналитического характера. Отмечается, что эффективное функционирование современного информационного обеспечения сельскохозяйственных предприятий
возможно лишь в условиях значительного улучшения технологий мобильной связи в стране. В частности, внедрение 5 G
связи приведет к революционным изменениям в бизнес-процессах. В сельском хозяйстве станет возможным широкое использование дронов, роботов, введение онлайн-мониторинга полей и животных. Как результат – будут вводиться новые
технологии производства продукции растениеводства и животноводства, новые стандарты ее качества и свойств. Сельскохозяйственные предприятия адаптируются к этим изменениям, на что будет направлено их видоизмененное экономическое поведение.
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, информационное обеспечение, мобильная связь, точное сельское
хозяйство.
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The article studies the issue of improvement of informational environment of agricultural enterprises development. The author
makes conclusion about insufficient level of their informational support. The research presents some elements of foreign experience
in the field of supply of informational services for farmers. It is stressed, that under current conditions, informational technologies
are one of the main factors for improvement of efficiency and competitive capacity of agricultural enterprises. In the nearest future,
they are going to become the main production resource for agriculture development. The article argues that new technological revolution will result in so-called «accurate agriculture». In crop production, it means that agricultural crops will be grown according to
the technologies, which supply maximum optimal conditions of their development, harvesting, transportation, storage.
The work makes a short review of the most popular specialized sites for agricultural producers and marks their positive sides
and drawbacks. The author stresses necessity to intensify role of the Ministry of Agrarian Policy and Food, State Office of Statistics
and agrarian higher educational establishments in improvement of informational support for agricultural enterprises.
The article determines priority tasks of the system of informational support of AIC and defines main components of informational
support for agricultural enterprises of forecast-analytic character. It is confirmed that efficient performance of modern information
support for agricultural enterprises is possible only under conditions of substantial improvement of the technologies of mobile communication in the country. Particularly, introduction of 5 G connection will force crucial changes in business processes. In agriculture, it will be possible to use pilotless aircrafts, robots, introduce on-line monitoring of fields and animals. Finally, new technologies of crop production and animal breeding, as well as new standards of product quality and characteristics will be introduced.
Agricultural enterprises will adopt to the changes, supporting transformation of their economic behavior.
Key words: agricultural enterprises, informational support, mobile communication, accurate agriculture.

Більшість сільськогосподарських підприємств в
нашій країні, на жаль, позбавлені доступу до необхідної за обсягом і структурою інформації. Це викликане не лише недоліками в розвитку інформаційних
технологій, а й у несистемному характері її збору,
обробки та аналізу.
Аналіз досліджень проблеми. Проблема удосконалення інформаційного середовища розвитку сільськогосподарських підприємств стала предметом дослідження багатьох вітчизняних науковців. Серед них
варто відмітити праці Дякової Т.А. (Dyakova, 2017),
Лапіна А.В. (Lapin, 2015), Харченко В.В. та Онищук В.Р. (Kharchenko and Onyshchuk, 2013), Швиденко О.М. (Shvy`denko, 2013) та ін. В них відображено
основні аспекти досліджуваної проблеми. Однак поза

Вступ
Дані про зміни в зовнішньому середовищі сільськогосподарських підприємств надходять до їх власників і керівників у вигляді інформації. Основними вимогами, які ставляться перед інформацією, є її повнота, корисність, об’єктивність, суттєвість, своєчасність,
достовірність,
оперативність,
аналітичність,
порівнянність та доступність. Прийняття управлінських рішень про зміни в економічній поведінці сільськогосподарських підприємств може базуватися
виключно на якісній інформації про внутрішнє й
зовнішнє середовище. Якщо існуючі вимоги до інформації не виконуються, важко собі уявити процес
прийняття оптимальних управлінських рішень.
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увагою залишилися такі питання, як системність інформаційного забезпечення підприємств, його адаптація до розвитку сучасних інформаційних технологій.
Мета статті – обґрунтування основних напрямів
удосконалення інформаційного забезпечення сільськогосподарських
підприємств
з
урахуванням
постійного розвитку інформаційного середовища та
можливостей сучасних інформаційних технологій.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням
отриманих результатів дослідження. Порівняння
інформаційного забезпечення вітчизняних сільськогосподарських підприємств з фермерами розвинутих
країн світу показує його значне відставання.
Харченко В.В. та Онищук В.Р. зазначили, що «необхідним є запровадження в аграрних підприємствах
таких служб, як цінового моніторингу, прогнозноаналітичних центрів, інформаційних центрів. Це дасть
можливість суб’єктам господарювання володіти достовірною інформацією щодо системи цінового
моніторингу аграрного ринку, прогнозування попиту
на сільськогосподарську продукцію на вітчизняному
та світовому ринках, системи оптової та оптовороздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією тощо» (Kharchenko and Onyshchuk, 2013).
Американські фермери мають можливість отримувати своєчасну і якісну інформацію, яка є важливою для них, з багатьох спеціалізованих сайтів, RSSканалів. Вона цільово постачається їм на комп’ютери
чи на мобільні телефони. Через різноманітні
спеціалізовані чати вони мають можливість спілкуватися зі своїми колегами у кіберпросторі. Вони можуть, використовуючи здатності електронного маркетингу, ефективно реалізовувати вироблену продукцію
та купувати необхідні матеріально-технічні засоби,
підвищувати рівень своїх фахових знань, планувати
витрати виробництва й величину доходів, проводити
аналіз ефективності здійснених інвестицій тощо.
Використовуючи можливості інформаційних мереж, вони мають можливості програмувати урожайність сільськогосподарських культур та показники
продуктивності тварин. Швиденко О.М. цікавим вважає «приклад діяльності сайту infarmservice.com –
єдиної комп’ютерної програми адміністрування для
фермерів, яка постійно перебуває у зв’язку з останніми технологіями Internet-хмартегів». Легка у користуванні та мобільна, ця система забезпечує фермерів
найкращим інструментарієм для планування, аналізу,
зміни результатів, ведення польових записів,
урахування інформації про продажі та витрати, що
водночас дає змогу здійснювати детальний бізнесаналіз і допомагає максимізувати фінансові показники» (Shvy`denko, 2013).
В сучасних умовах інформаційні технології є одним з основних чинників підвищення ефективності та
конкурентоспроможності сільського господарства.
Але вже в найближчій перспективі вони, за прогнозами вчених, перетворяться чи не в основний виробничий ресурс для розвитку галузі. Якщо так звана «зелена революція» базувалася насамперед на фундаментальних змінах у використовуваній в галузі техніці
(40–50-і роки минулого століття), а наступна револю-

ція – на досягненнях генної інженерії (кінець ХХ-го –
початок ХХІ століття), то майбутня аграрна революція, яка вже розпочалася, базуватиметься на якнайширшому впровадженні інформаційних технологій в
сільськогосподарське виробництво.
Результатом нової технологічної революції стане
так зване «точне сільське господарство». У рослинництві це означає, що сільськогосподарські культури
будуть вирощуватися за технологіями, які максимально забезпечуватимуть оптимальні умови їхнього розвитку, збирання, транспортування, зберігання. Вже в
найближчі роки на полях в сільськогосподарських
підприємствах працюватимуть дистанційно керовані
трактори, інформаційні системи яких дозволять диференціювати технологічні операції (оранку, удобрення,
внесення пестицидів) відповідно до особливостей
конкретних земельних ділянок, стану сільськогосподарських культур. Ці трактори на основі обробки
даних, які поступатимуть з сенсорних датчиків, розміщених на земельних ділянках, зможуть мінімізувати
втрати врожаю, які навіть у найбільш технологічних
господарствах є досить значними.
Датчики забезпечать також раннє виявлення на
посівах сільськогосподарських культур та в садах і
ягідниках різноманітних шкідників, хвороб і бур’янів.
Залежно від ступеня поширення на конкретних земельних ділянках регулюватиметься доза й концентрація засобів захисту рослин. У тваринництві так
само «точне сільське господарство» буде зводитися
до якомога повнішого врахування потреб вирощуваної худоби в умовах утримання, боротьбі з захворюваннями тощо. Як і в рослинництві, це забезпечить
значне зростання продуктивності.
Можливості впровадження сучасних досягнень
інформаційних технологій в сільськогосподарське
виробництво надзвичайно широкі. Прикладом цього є
результати проведеного в лютому 2016 р. Всеукраїнського хакатону аграрних інновацій, до якого було
залучено 25 команд (150 учасників), програмістів,
дизайнерів та аграрників, що виборювали три грошові
призи, поїздку в Кремнієву долину та перспективи
впровадження їхніх розробок у виробництво. Хоча
кожній з команд було виділено лише 72 години для
розробки інновації, всі вони видали доволі цінні продукти. За підсумками хакатону були виділені
«найбільш перспективні види інформаційних послуг в
сільському господарстві: електронні карти полів та
електронний облік земельного банку, облік паїв (GISсистеми); супутниковий моніторинг полів і використання дронів та безпілотників для агроінспектування; системи передбачення погоди, метеостанції та
погодні сервіси; моделювання розвитку хвороб та
шкідників; моніторинг внутрішнього середовища для
теплиць, складів, корівників; польові сенсори та інша
телеметрія; довідники за захворюваннями, шкідниками, породами, сортами, гібридами, добривами, пестицидами, облік; електронний документообіг, бухгалтерські та інші сервіси (облік робочого часу, ресурсів,
матеріалів); системи управління взаємовідносин з
клієнтами та партнерами (CRM)».
Крім названих вище, спеціалісти виділяють також
інші види інформаційних послуг, які вже набули по-
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простору, які б могли задовольнити інформаційні
потреби сільського населення, виробників та переробників сільськогосподарської продукції, підтримуючих АПК галузей, органів державної влади та
неурядових організацій, установ аграрної освіти і
науки. Основою досягнення цієї мети є створення
Національної системи сільськогосподарської інформації і знань (НССІЗ) зі створенням умов, засобів та
технологій для підтримки сталого розвитку сільських
територій, підвищення якості життя сільського населення, сталого розвитку сільськогосподарського виробництва і розширення можливостей учасників аграрного ринку України». Складовими частинами
Стратегії стали пріоритетні задачі, очікувані результати, визначена роль органів державної влади, навчальних закладів та приватних структур в її реалізації.
Опираючись на розробки Міністерства щодо
пріоритетних задач Стратегії, обґрунтуємо власне
бачення. Результати напрацювань автора відображено
на рис. 1.
Систему
інформаційного
забезпечення
підприємств АПК поділяють на підсистеми збору
інформації та підсистему її аналізу й розробки на
основі його результатів прогнозів для підприємств,
органів державного управління загальнонаціонального та регіонального рівнів, органів місцевого самоврядування
тощо.
Підсистема
прогнозноаналітичного забезпечення сільськогосподарських
підприємств для них значно важливіша від системи
збору інформації, однак забезпечити ефективне
функціонування першої без другої неможливо. Детальніше склад інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств прогностичного характеру відображено на рис. 2. Його вдосконалення повинно спрямовуватися на досягнення позитивних
зрушень в усіх складових.
Керівники сільськогосподарських підприємств,
фермери, власники особистих селянських господарств, маючи доступ до задекларованої системи
інформаційного забезпечення, основні складові якої
відображено на рис. 2, повинні швидко відшукати
необхідну інформацію, потреба в якій виникає чи не
щоденно у процесі здійснення ними господарської
діяльності. Для цього їм повинно було би достатньо
зайти до спеціалізованого сайту чи звернутися до
дорадчої служби.
Задля того, щоб виявити ступінь відповідності інформації, яка міститься на найпопулярніших серед
вітчизняних аграрників сайтах, зокрема сільськогосподарських підприємств, автор провела короткий
екскурс їхніми сторінками. Найпершою відвідано
інтернет-сторінку fermer.org.ua, розраховану, напевно,
на інформаційне обслуговування фермерів. Сайт
містить 19 рубрик, зокрема «Новини», «Статті»,
«Маркетинг», «Технології» тощо. Екскурс сайтом
проводився 15 лютого 2017 р. Відкривши рубрику
«Новини», бачимо, що остання з них датована
13 лютого і стосувалася пропозицій з реалізації посадкового матеріалу та оренди крана маніпулятора. У
рубриці «Статті» найновішими чомусь виявилися
10 статей, розміщених на сайті за 12 днів до часу його
відвідування.

ширення, але вдосконалюватимуться в майбутньому.
Це мобільні додатки, які через смартфони надаватимуть фермерам дорадницькі послуги в онлайнрежимі. Радіочастотна ідентифікація тварин дозволить фермерам отримувати детальну інформацію про
стан і розвиток кожної з наявних у господарстві. Безпроводні технології забезпечать якісний зв'язок з
фермерами і усіма об’єктами і суб’єктами, з якими
вони мають справи у процесі здійснення господарської діяльності. Автоматизація процесів забезпечить
проведення більшості господарських виробничих
операцій без прямої участі фермера чи працівників
сільськогосподарських підприємств.
Процес інформатизації підприємства є складним.
Виникає необхідність його узгодження з особливостями використовуваних в ньому технологій. Як вважає Дякова Т.А., «одним з варіантів вирішення цієї
задачі є корпоративний інформаційний портал – інформаційна система підприємства, що здійснює
управління її інформаційними потоками, виконує
функції презентаційного і комунікативного характеру
і реалізована за допомогою WEB-технологій. Корпоративний інформаційний портал включає потужні
інтерактивні інструменти для взаємодії співробітників, партнерів, клієнтів, для проведення багатьох
технологічних операцій у віддаленому режимі»
(Dyakova, 2017).
Однією з головних вимог до інформаційного забезпечення підприємства є його здатність до модернізації. Зміни в діяльності підприємства повинні
адекватно відображатися в функціонуванні його інформаційної системи. Не можна не погодитися з думкою Лапіна А.В., що «стабільність, стійкість, ефективність діяльності економічної системи, удосконалення її організаційної структури пов’язано з принципом адаптації до зовнішнього середовища. Реалізувати адаптовану систему можна модифікацією інформаційного контуру способом введення моделі регулювання (адаптації). Ця модель повинна у визначений
термін забезпечити прогнозування результатів діяльності об’єкта управління в умовах зміни зовнішнього
середовища» (Lapin, 2015).
Величезні інформаційні потоки про стан
внутрішнього і зовнішнього середовища сільськогосподарських підприємств необхідно впорядковувати,
структуризувати, відбирати найважливіші та піддавати їх обробці й аналізу. Уся необхідна інформація
повинна бути доступною у зручній і зрозумілій формі,
оскільки на її основі слід приймати ефективні управлінські рішення, нерідко миттєві. Це вимагає налагодження сучасних систем інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств.
У 2010 р. спеціалістами Міністерства сільського
господарства і продовольства України була розроблена «Стратегія розвитку інформаційного забезпечення
АПК і сільського населення України до 2015 р.». У
преамбулі до неї наголошується, що поточний стан
цієї системи не відповідає сучасним вимогам. У
зв’язку з цим «головною метою Стратегії розвитку
інформаційного забезпечення АПК і сільського населення України є створення необхідних передумов для
формування і розвитку аграрного інформаційного
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Пріоритетні задачі системи інформаційного забезпечення
АПК

Підсистема збору необхідної інформації для
підприємств, органів державного управління
та місцевого самоврядування, дорадчих
служб

Підсистема прогнозно-аналітичного
забезпечення

Створення та розвиток ефективних комунікаційних систем

Створення можливостей для колективного
використання інформації прогностичноаналітичного характеру

Організація інтегрованого геоінформаційного
простору

Забезпечення доступу користувачів до міжнародної інформації прогностичноаналітичного характеру

Забезпечення вільного доступу всіх користувачів
до комерційної та некомерційної інформації

Вдосконалення підготовки спеціалістів з
інформаційного забезпечення АПК

Забезпечення моніторингу змін у зовнішньому та
внутрішньому середовищі сільськогосподарських
підприємств

Розробка прогнозів змін у зовнішньому та
внутрішньому середовищі сільськогосподарських підприємств

Рис. 1. Пріоритетні задачі системи інформаційного забезпечення АПК*
*Власна розробка автора

своєї основної функції – стати дієвим помічником
фермера в його повсякденних справах. Відвідавши
сайт в його теперішньому вигляді, найімовірніше
фермер надалі його оминатиме, оскільки він не дає
йому відповідей на ті запитання, які щоденно виникають в нього у процесі здійснення господарської
діяльності.
Ще гірша ситуація з порталом ФЕРМЕРUA/FERMER.UA,
створеним
для
фермерівпочатківців і всіх, хто займається сільським господарством та цікавиться фермерською діяльністю. Серед
п’яти його рубрик на середину лютого 2017 р. реально функціонувала лише одна – «Агро-форум», в якій
представники окремих підприємств пропонували
фермерам певні види матеріально-технічних засобів.
Свого часу НУБіП та УААН широко розрекламували діяльність спільно створеного ними порталу
«Аграрний сектор України» (agroua.net). Серед
п’ятнадцяти рубрик тут присутня рубрика «Ціни».
Однак в ній не наведено жодної цифри. У рубриці
«Дорадництво» останні дані наведено за 2006 р. Реально з середини грудня 2016 р. портал не
функціонував.

Причому всі вони були присвячені одній і тій же
тематиці – ігровим автоматам та особливостям окремих видів ігор. Що ж стосується 144 статей, розміщених у рубриці «Технології», найновіша серед
них, присвячена помилкам при монтажі та експлуатації електроогорожі, була розміщена ще у квітні
2015 р.
Ще більш застарілими виявилися статті в рубриці
«Маркетинг». Висновки про ступінь відповідності
цих статей назві рубрики, можна зробити на основі
їхніх назв. Характерно, що в перший рік
функціонування сайту на ньому виставлялися статті,
насправді присвячені проблематиці маркетингу в
сільському господарстві, але згодом адміністраторам
сайту, очевидно, не вистачило наснаги утримувати
планку на належному рівні. Крім усіх інших недоліків
цього сайту, варто звернути увагу на його виключну
російськомовність і наявність таких статей, як, наприклад, «Молоко – марка Калузької області», «Новий
млиновий комплекс ім. С.М. Кірова в Узбекистані»
тощо.
Таким чином, на сайті fermer.org.ua розміщена, як
правило, застаріла інформація. Є великі претензії до
неї також щодо якості. Очевидно, що він не виконує
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Від названих вище кардинально відрізняються
вузькоспеціалізовані
агропродовольчі
портали
PigUA.info та MilkUA.info. Інформація на них подається українською, російською та англійською мовами. Портал PigUA.info містить сім рубрик: «Ціни»,
«Новини», «Аналітика», «Технології», «Інтерв’ю» та
«Оголошення». Дані на порталі оновлюються практично щоденно. Причому інформація, як правило,
добирається найактуальніша на певну дату чи за пев-

ний період. Так, у рубриці «Ціни» подається як загальна інформація, так і ціни на свиней в Україні та
ЄС, а також ціни на племінних, ремонтних та товарних тварин.
Інформація про ціни оновлюється щотижня.
Керівники сільськогосподарських підприємств можуть відшукати на порталі багато цінної інформації
про годівлю тварин та їх ветеринарне обслуговування,
про ринок кормів тощо.

Інформаційне забезпечення прогностично-аналітичного характеру щодо змін в зовнішньому
середовищі

Глобальне середовище

Середовище національного
рівня

Види інформації прогностично-аналітичного характеру

Інформація про ринкову
кон’юнктуру та ціни

Інформація про майбутні
зміни в нормативнозаконодавчих актах

Інформація власна

Середовище регіонального і
локального рівня

Нормативнодовідкова інформація

Інформація про
економічних партнерів, конкурентів та інвесторів

Інформація загальноекономічного
характеру

Інформація про
майбутні зміни в
зовнішньоекономічній діяльності та
технологіях

Інформація про виробничі затрати

Інформація про інвестиції

Планова інформація

Оперативна виробнича інформація

Інформація з Інтернету

Інформація куплена

Інформаційне забезпечення прогностично-аналітичного характеру щодо майбутніх змін
у внутрішньому середовищі
Рис. 2. Основні складові інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств
прогностично-аналітичного характеру*
*Власна розробка автора
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про існуючий розвиток національної економіки, зокрема її аграрного сектора.
У той же час практично відсутня така складова
діяльності Державної служби статистики, як інформаційне
забезпечення
підприємств,
зокрема
підприємств АПК. Ця служба як основний осередок
збору, нагромадження, обробки й аналізу інформації,
як ніяка інша, має можливості забезпечення адаптації
цієї інформації до потреб керівників сільськогосподарських підприємств, фермерів, власників особистих
селянських господарств. Але для цього необхідні
зміни в принципах діяльності цієї служби, програм
статистичних спостережень та їх форми. Є надія, що в
майбутньому така трансформація діяльності Державної служби статистики неодмінно відбудеться.
Останнім часом значно знизилася роль аграрних
вищих навчальних закладів в інформаційному забезпеченні аграрних підприємств. По-перше, вони значно скоротили масштаби наукових досліджень, насамперед у сфері розробки нових технологій виробництва
продукції рослинництва і тваринництва; по-друге,
фактично зруйнованою виявилася система підвищення кваліфікації та перекваліфікації керівників і
спеціалістів сільськогосподарських підприємств та
фермерів. Однак саме ці заклади разом із закладами
Української академії аграрних наук повинні стати
опорними пунктами системного поширення передового досвіду господарювання в сільськогосподарській
галузі.
Забезпечення всіх сільськогосподарських товаровиробників комп’ютерною технікою, формування
спеціалізованих порталів і мереж, їх програмне забезпечення є лише частиною вирішення проблем. Докорінні зміни в діяльності названих вище установ і
організацій необхідне для якісного наповнення цих
мереж потрібною підприємцям інформацією. Лише в
результаті органічного поєднання технічного та науково-довідкового забезпечення можна створити систему ефективного інформаційного обслуговування.

Водночас надзвичайно бідною є підрубрика
«Управління й економіка». До того ж остання інформація на ній виставлена у жовтні 2014 р., хоча екскурс
на портал автор здійснювала в середині лютого
2017 р. Загалом обидва названих вище портали
вирізняються серед інших високим якісним рівнем,
подачею матеріалу у зручній для відвідувача формі.
Формування ефективної системи інформаційного
забезпечення сільськогосподарських підприємств, яка
дозволить внести значні позитивні зміни в середовище їх функціонування з відповідними позитивними
змінами в економічній поведінці, неможливе без активної участі в цьому процесі Міністерства аграрної
політики та продовольства, Державної служби статистики, вищих навчальних закладів та науководослідних установ аграрного спрямування.
Міністерство аграрної політики та продовольства
України, крім виконання інших покладених на нього
функцій, повинно активніше долучитися до формування системи інформаційного забезпечення
сільськогосподарських підприємств, фермерських та
особистих селянських господарств, з одного боку, і
створення мережі дорадницьких служб, з іншого.
Однак поки що ця сторона його діяльності відсунута
на задній план.
На початкових етапах аграрної реформи в нашій
країні передбачалося, що перейнята у спадщину від
колишнього СРСР система управління АПК, яка була
необхідною для обслуговування потреб плановоцентралізованої економіки, буде трансформована в
систему, яка координуватиме діяльність приватних
сільськогосподарських підприємств, а основною формою такої координації стане система дорадницькоконсультаційних служб. Проте тисячі, навіть десятки
тисяч
висококваліфікованих
фахівців
самого
Міністерства, обласних, районних управлінь, а також
пов’язаних з ними різноманітних сільськогосподарських служб були звільнені з роботи і перейшли до
інших сфер зайнятості. У сусідній Польщі їхній інтелектуальний потенціал та виробничий досвід було
використано для формування системи сільськогосподарських дорадницько-консультаційних служб, які
відіграють помітну роль в інформаційному забезпеченні аграрних підприємств. В Україні, на жаль, цього
зроблено не було, але це не означає, що вже в
найближчий час таку систему необхідно буде створювати.
Принципово активнішою повинна стати також
роль Державної служби статистики в інформаційному
забезпеченні аграрних підприємств. На сьогодні ця
служба певною мірою виконує функції інформаційного забезпечення центральних та регіональних органів
державного управління. Для них готуються відповідні
щорічники, аналітичні огляди, щоквартальні та
щомісячні звіти та експрес-випуски. На це орієнтовані
основні програми статистичних спостережень. Очевидно, що можна висунути значні претензії до структури і якості статистичного матеріалу, який отримують представники органів державного управління, але
загалом вони дозволяють отримувати достовірні дані

Висновки
Ефективне функціонування сучасного інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств можливе лише в умовах значного поліпшення
технологій мобільного зв’язку у країні. Як відомо,
кожних 10 років у світі змінюються покоління сотового зв’язку. Кожне наступне покоління відрізняється
від попереднього значним зростанням швидкості
передачі. Так званий 1G аналоговий сотовий зв'язок
забезпечував швидкість передачі даних до 1,9 Кбіт/с,
що дозволяло здійснювати телефонні розмови між
абонентами. 2 G цифровий сотовий зв'язок у 90-х
роках забезпечував швидкість передачі даних до
14,4 Кбіт/с і дозволяв, крім дзвінків, здійснювати
обмін SMS. 3 G широкополосний цифровий сотовий
зв'язок досяг швидкості передачі даних до 3,6 Мбіт/с і
забезпечував доступ до Інтернету. На даний час в
Україні ця технологія активно впроваджується, але
доступна лише в найбільших містах країни. Подальше
її поширення стримується проблемами у виділенні
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підприємствах вимагають величезних коштів. Йдеться
про мільярди доларів інвестицій. Для цього необхідне
значне покращення у сфері партнерства влади й
бізнесу, позитивні зміни в інвестиційному кліматі у
країні.
Удосконалення інформаційного забезпечення
сільськогосподарських підприємств необхідне для
підтримання їхньої конкурентоспроможності на
національному та світовому агропродовольчих ринках. Неминуче запроваджуватимуться нові технології
виробництва продукції рослинництва і тваринництва,
нові стандарти її якості та властивостей. Сільськогосподарські підприємства адаптовуватимуться до цих
змін, на що спрямовуватиметься їх видозмінена економічна поведінка.

необхідних для зв’язку частот та нестачею фінансових ресурсів у основних операторів мобільного
зв’язку.
У розвинутих країнах світу з 2010 р. використовується 4 G зв'язок, який забезпечує швидкість передачі даних до 1,0 Гбіт/с, завдяки чому доступним стає
відеострімінг. У 2008 р. розпочалися розробки 5 G –
ще швидшого зв’язку (до 20 Гбіт/с), використання
якого забезпечить передачу даних в якості Ultra-HD,
3 D – відео, АІ – додатки та Інтернет речей.
Впровадження 5 G зв’язку, за оцінками фахівців,
розпочнеться у 2018 р. Спершу в країнах з найвищим
рівнем ІТ-технологій. Висока швидкість передачіприйому сигналу дозволить докорінно змінити сучасний стиль життя людей. Розвинеться Інтернет
речей з дистанційним управлінням їхніми функціями.
Докорінно зміниться процес навчання, здобуття
освіти, способи спілкування між людьми, з’являться
безпілотні автомобілі, об’єктивна реальність доповнюватиметься віртуальною в усіх сферах людського
життя.
Впровадження 5 G зв’язку призведе до революційних змін у бізнес-процесах. У сільському господарстві
стане можливим широке використання дронів, роботів, запровадження онлайн-моніторингу полів та
тварин, про що писалося вище.
Усі попередні покоління сотового зв’язку не могли
забезпечити управління великою кількістю технічних
засобів у зв’язку із низькою швидкістю передачі інформації. Технологія 5 G дозволить успішно реалізувати ті зміни у внутрішньому і зовнішньому
середовищі сільськогосподарських підприємств, які
зможуть забезпечити їхню конкурентоспроможність у
мінливому світі.
На жаль, в Україні до впровадження 5 G зв’язку
ще надто далеко. Кабінет Міністрів у листопада
2016 р. затвердив детальний план переходу на 4 G
з’язок. Низка передбачених ними заходів розрахована
до 2020 р. На цей час провідні мобільні оператори
задекларували запуск мереж п’ятого покоління до
зимових Олімпійських ігор у Південній Кореї
(2018 р.), чемпіонату світу з футболу в Росії (2018 р.),
літніх Олімпійських ігор в Японії (2020 р.). Щоб безнадійно не відстати в цій сфері, уряду країни,
провідним операторам мобільного зв’язку слід виробити реальну програму прискореного запуску 5 G
зв’язку.
Упровадження 5 G зв’язку, використання його
можливостей для докорінних змін у виробничих процесах і технологіях в сільськогосподарських
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Стан та перспективи розміщення готельних закладів
у Львівській області за 2016 рік 
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У статті розглянуто колективні заклади розміщування у Львівській області та готелі, аналогічні засоби розміщування
у містах та районах. Проаналізовано готелі, аналогічні засоби розміщування у Львівській області за 2016 рік. Побудована
динаміка спеціалізованих засобів розміщення та колективних засобів розміщення від 2011 року до 2016 року. Охарактеризовано кількісне оцінювання стану та розвитку колективних засобів розміщування. Висвітлено основні зміни, пов’язані з
Державною службою статистики України починаючи зі звіту за 2016 рік. У статті висвітлено якими послугами суб’єктів
туристичної діяльності скористалися громадяни України. Підведено статистичні дані за сприяння туристичних організацій області, скільки наші співгромадяни відвідали країн світу, де найбільше. Охарактеризовано, скільки обслужено екскурсантів суб’єктами туристичної діяльності у 2016 році. У статті наведені дані, скільки туристичні підприємства Львівщини надали послуги, і з яких країн світу іноземним туристам у 2016 році. Визначено, що одним із напрямів вивчення розвитку туристичної галузі є визначення її впливу на національну економіку.
Ключові слова: колективні засоби розміщення, аналогічні засоби, туристи, іноземці, туристична діяльність, готелі,
Львівська область.

Состояние и перспективы размещения гостиничных заведений
во Львовской области по 2016
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В статье рассмотрены коллективные заведения размещения во Львовской области и гостиницы, аналогичные средства
размещения в городах и районах. Проанализированы гостиницы, аналогичные средства размещения во Львовской области
за 2016 год. Построена динамика специализированных средств размещения и коллективных средств размещения от 2011
до 2016 года. Охарактеризовано количественное оценивание состояния и развития коллективных средств размещения.
Проанализированы количество средств размещения иностранных граждан, которые останавливались в гостиницах и
аналогичных средствах размещения из разных стран. Освещены в статье, какими услугами субъектов туристической
деятельности воспользовались граждане Украины. Подведены статистические данные при содействии туристических
организаций области, сколько наши сограждане посетили стран мира, где именно больше всего. Охарактеризованы, сколько обслужено экскурсантов субъектами туристической деятельности в 2016 году. В статье приведены данные, сколько
туристические предприятия Львовщины предоставили услуги, и из каких стран мира иностранным туристам в 2016 году.
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Определено, что одним из направлений изучения развития туристической отрасли является определение ее влияния на
национальную экономику.
Ключевые слова: коллективные средства размещения, аналогичные средства, туристы, иностранцы, туристическая
деятельность, гостиницы, Львовская область.

Status and prospects of accommodation of hotel establishments
in the Lviv region for 2016
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The article deals with collective accommodation establishments in the Lviv region, hotels and similar means of placement in
cities and districts. The analyzed hotels, similar means of placement in the Lviv region for 2016. The dynamics of specialized
accommodation facilities and collective accommodation facilities from 2011 to 2016 has been constructed. The quantitative
assessment of the status and development of collective accommodation facilities is described. The main changes are related to the
fact that the State Statistics Service of Ukraine, starting with the report for 2016. The article analyzes the number of conditions of
accommodation of foreign citizens staying in hotels and similar means of placement from different countries. The article outlines
how the citizens of Ukraine took advantage of the services of tourist activity providers. Statistics are provided with the assistance of
tourist organizations in the region, how many of our fellow citizens visited the countries of the world, where is the most. It is
characterized how much tourists are served by tourism operators in 2016. The article shows the number of services provided, and
from which countries foreign tourists in 2016 tourist enterprises of Lviv region. It is determined that one of the areas of studying the
development of the tourism industry is to determine its impact on the national economy.
Key words: collective means of accommodation, similar means, tourists, foreigners, tourist activity, hotels, Lviv region.

Представлено результати статистичного дослідження колективних засобів розміщування Львівської
області за 2016 р. Здійснено аналіз кількості засобів
розміщування різних міст у межах області
(Statystychnyi zbirnyk, 2017).

Вступ
Оцінка розвитку туристичної та готельної сфери
передбачає визначення соціально-економічної ефективності діяльності суб’єктів національного ринку, де
галузевий аналіз поєднується з регіональним. Але для
успішного розвитку туристичної галузі не менш важливе значення мають готельне та ресторанне господарство, транспортна система та зв’язок, мережа закладів культури та відпочинку тощо. Належний рівень
їхнього розвитку сприяє підвищенню мобільності
людей, розширенню їхніх контактів, обміну досвідом,
організації різноманітних заходів, оздоровленню й
відпочинку. Тому вивчення стану й динаміки функціонування готельної сфери має вагоме значення у дослідженні туристичної галузі міста чи регіону, визначенні стратегічних орієнтирів її розвитку.
Серед науковців, які досліджують сучасний стан і
динаміку розвитку індустрії гостинності України та її
регіонів були: І. Асмолова, С. Байлик, М. Бойко,
Л. Воротіна, С. Галасюк, В. Герасименко, О. Гусєва,
В. Карсекін,Т. Коломієць, Г. Круль, Н. Кузнєцова,
О. Любіцева, М. Мальська, Ю. Маначинська, І. Мініч,
О. Милашко, С. Нездоймінов, І. Пандяк та ін.
Колективні засоби розміщування є об’єктом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних учених,
які займаються проблемами вивчення стану та перспектив розвитку. Статистичні дані щодо Львівської
області досліджено такими науковцями, як: Зимовiна С.I., Корисько Г.М., Кармазин М.М., Голод О.А., Конкевич О.М., Крупка М.М., Сотнікова Л.В., Шулигіна Н.В., Матковський С.О., Мельник I.Д.

Матеріал і методи досліджень
Упродовж 2016 року послугами колективних засобів розміщування скористалися 861 тис. осіб, у тому
числі в готелях та аналогічних засобах розміщення
зупинялися 750 тис. приїжджих, у спеціалізованих
засобах (санаторіях, пансіонатах, базах відпочинку)
оздоровилось 111 тис. осіб.
Порівняно з 2015 роком кількість розміщених у
готелях та аналогічних закладах збільшилась на 27%,
у спеціалізованих закладах – зменшилась на 10%,
водночас кількість іноземних громадян за цей період
зросла відповідно на 47% та 13%.
Найбільша кількість іноземних громадян, що зупинялися у готелях та аналогічних засобах розміщування, прибули з Польщі, Туреччини та Німеччини.
Серед іноземців, оздоровлених у санаторнокурортних закладах, переважали громадяни з Молдови, Польщі та Білорусі.
Упродовж 2016 року послугами суб’єктів туристичної діяльності скористалися 182 тис. осіб (у 2015 році
– 113 тис. осіб), з яких 95% – громадяни України.
За сприяння туристичних організацій області наші
співгромадяни відвідали 67 країн світу, найбільша
кількість – Туреччину, Єгипет, Болгарію, Польщу,
Грецію.
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У 2016 році туристичні підприємства Львівщини
надали послуги іноземним туристам із 35 країн світу,
серед яких переважали громадяни Азербайджану,
Білорусі та Польщі. Суб’єктами туристичної діяльності у 2016 році обслужено 18 тис. екскурсантів, що на
18% більше, ніж у попередньому році.
У 2016 році на Львівщині діяли 287 готельних закладів та 56 спеціалізованих (санаторно-курортних та
відпочинкових) засобів розміщування. Упродовж року
їх послугами скористалися 861,3 тис. осіб, у тому числі
106,8 тис. іноземців. У готельних закладах налічувалось 17,9 тис. місць, у спеціалізованих закладах розміщування – 12,9 тис. місць. Упродовж року у готелях
та аналогічних засобах розміщення зупинялися
749,9 тис. приїжджих. Порівняно з 2015 роком їх кількість збільшилась на 158,6 тис. осіб (на 26,8%). Натомість кількість гостей, що оздоровились та відпочили у
спеціалізованих закладах, скоротилась на 12,6 тис. осіб
(на 10,2%) і становила 111,4 тис. осіб.
Кількість іноземних громадян, які скористалися
послугами готельних закладів, порівняно з 2015 роком зросла 46,9%, спеціалізованих закладів – на
12,9%. Найбільша кількість іноземних громадян, що
зупинялися у готелях та аналогічних засобах розміщування, прибули з Польщі (27,1 тис.), Туреччини
(9,8 тис.) та Німеччини (7,4 тис.). Серед іноземців,
оздоровлених у санаторно-курортних закладах, переважали громадяни з Молдови (3,6 тис.), Польщі та
Білорусі (по 3,0 тис.). Упродовж 2016 року в області
діяли 272 суб’єкти туристичної діяльності. Їх послугами скористалися 181,8 тис. осіб (у 2015 році –
112,5 тис. осіб), з яких 95,4% – громадяни України. За
сприяння туристичних організацій області наші співгромадяни відвідали 67 країн світу, найбільша кількість – Туреччину (17 тис. осіб), Єгипет (11 тис.),
Болгарію (8,7 тис.), Польщу (8,5 тис.), Грецію
(6,2 тис.). У межах держави подорожували 98,6 тис.
осіб – громадян України (54,2% від загальної кількос-

ті обслужених туристів). У 2016 році туристичні підприємства Львівщини надали послуги іноземним
туристам із 35 країн світу, серед яких переважали
громадяни Азербайджану, Білорусі та Польщі.
Суб’єктами туристичної діяльності у 2016 році обслужено 17,6 тис. екскурсантів, що на 17,6% більше,
ніж у попередньому році.
Результати та їх обговорення
До системи показників статистики туризму включено показники щодо кількості колективних засобів
розміщування, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку із розподілом їх за типами, кількості розміщених осіб за окремими категоріями, включаючи
іноземців, одноразової місткості та кількості номерів
у колективних засобах розміщування, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, тривалості перебування у колективних засобах розміщування, дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку, кількості туроператорів (турагентів) та показники, що характеризують їхню фінансово-господарську діяльність, а також
відносні показники охоплення дітей оздоровленням,
коефіцієнт використання місткості, середньої місткості колективних засобів розміщування тощо.
Одним із напрямів вивчення розвитку туристичної
галузі є визначення її впливу на національну
економіку. Загальну характеристику колективних
засобів розміщування наведено у таблиці 1.
Згідно з табл. 1. бачимо, що у колективних засобах
розміщення іноземців у 2016 році збільшилося на
31402 тис. осіб. Із закладів суттєво збільшилась
кількість хостелів, у 2015 році їх було – 9, а у
2016 році стало 14. Нижче, у таблиці 2, наведемо
порівняльні дані місткості готелів та аналогічних
засобів розміщування за містами та районами за
2015–2016 рр.
Таблиця 1

Колективні заклади розміщування у Львівській області
2015 рік
Заклади готельного
господарства

Кількість
закладів,
одиниць

Усього
Готелі та аналогічні
заклади розміщування
готелі
мотелі
хостели
інші місця для тимчасового розміщування
Спеціалізовані заклади
розміщування
санаторії
дитячі санаторії
пансіонати з лікуванням
санаторії-профілакторії
пансіонати відпочинку
бази відпочинку, інші
заклади оздоровлення
відпочинку

331

Кількість
ліжок
(місць),
одиниць
33626

273

2016 рік

715333

75428

343

Кількість
ліжок
(місць),
одиниць
30869

17759

591292

63665

287

17949

749855

93549

164
40
9

13567
1180
370

493439
23877
14620

62072
480
477

168
41
14

13472
1143
309

655491
23204
14817

89361
365
2836

60

2642

59356

636

64

3025

56343

987

58

15867

124041

11763

56

12920

111395

13281

38
5
2
4

13867
780
194
175

110170
7220
665
1673

11753
10

33
5
2
4

10637
780
194
175

96417
7420
923
1465

13259
22

9

851

4313

-

12

1134

5170

-

Кількість
з них
Кількість
розміще- іноземці, закладів,
них, осіб
осіб
одиниць
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Кількість
розміщених, осіб

з них
іноземці,
осіб

861250

106830
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Таблиця 2
Місткість готелів та аналогічних засобів розміщування за містами та районами
Кількість закладів,
одиниць
1
Львівська область
Львів (міськрада)
Борислав (міськрада)
Дрогобич (міськрада)
м. Моршин
м. Новий Розділ
м. Самбір
м. Стрий
м. Трускавець
Червоноград (міськрада)
Бродівський район
Буський район
Городоцький район
Дрогобицький район
Жидачівський район
Жовківський район
Золочівський район
Кам`янка-Бузький район
Миколаївський район
Мостиський район
Перемишлянський район
Пустомитівський район
Радехівський район
Самбірський район
Сколівський район
Сокальський район
Старосамбiрський район
Стрийський район
Турківський район
Яворівський район

Кількість
закладів,
одиниць
2
273
70
21
3
14
4
7
32
2
5
2
4
3
4
10
2
2
12
1
25
3
2
20
3
1
4
6
11

2015
Одноразова
місткість,
місць
3
17759
5953
1287
127
436
84
193
3752
62
94
56
130
300
133
413
56
372
333
170
1546
58
48
1202
67
11
123
331
422

Кількість
розміщених,
осіб
4
591292
287881
77438
3573
6011
1465
14540
68310
4362
1790
2672
1633
408
2857
12949
2152
5217
7334
1770
49868
871
584
24844
1999
360
3423
2103
4878

Отже, з вищеописаного, видно, що кількість закладів збільшилась у Львівській області, в Пустомитівському, Старосамбірському, Турківському районах, а зменшилась кількість в Яворівському, Сколівському районах. В інших містах, районах без суттєвих
змін.

Кількість
закладів,
одиниць
5
287
77
21
3
14
4
8
34
3
6
2
6
4
4
11
3
2
11
2
27
3
1
14
4
3
3
8
9

2016
Одноразова
місткість,
місць
6
17949
5953
1276
127
445
84
209
3757
70
97
56
195
315
133
623
74
372
309
474
1485
58
25
778
106
72
100
472
284

Кількість
розміщених,
осіб
7
749855
374943
136554
4570
6393
1808
8043
66576
4344
2634
2652
2257
1102
1833
21495
1785
9653
7081
1858
51963
909
133
23797
3875
3470
4057
2800
3270

Подальші дослідження будуть стосуватися більш
глибокого аналізу показників стану та розвитку такого типу колективних засобів розміщування як спеціалізовані засоби розміщування, що відіграють особливу роль у Львіській області.
Бібліографічні посилання
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У статті представлено результати статистичного
дослідження колективних засобів розміщування та
висвітлено основні зміни. Згідно даними, бачимо
розвиток у Львівській області, де збільшується попит
на заклади, а саме відвідування іноземних туристів.
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Роль місцевих органів влади в розвитку регіонального АПК 
Р.М. Минів, О.М. Носальчук
muniv@ukr.net
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна
Проблема регулювання у сфері управління агропромисловим розвитком на місцевому рівні, а саме низький рівень управління галуззю, є однією з ключових для поліпшення соціально-економічного розвитку села. З метою створення передумови
стабільного динамічного розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції сільського господарства та переробної
сфери малими суб’єктами господарювання та особистими селянськими господарствами для розбудови ефективної економіки села як передумови формування самодостатніх територіальних сільських громад та запровадження засад сталого
сільського розвитку Львівська обласна рада затвердила комплексну програму підтримки та розвитку агропромислового
виробництва Львівської області на 2016–2020 роки, в якій передбачено фінансування ефективного розвитку аграрного
сектору Львівщини. Для виконання комплексної програми у вказаний період потреба у фінансових ресурсах обласного бюджету складає 86,3 млн грн. На реалізацію завдань і заходів комплексної програми, крім коштів обласного бюджету, заплановано залучити 387,0 млн грн з інших джерел, в тому числі з державного бюджету – 96,0 млн грн, з інших місцевих
бюджетів – 11,0 млн грн, проектів міжнародної технічної допомоги – 30,0 млн грн, кошти суб’єктів господарювання,
особистих господарств населення – 250,0 млн грн. За рахунок фінансової підтримки АПК Львівщини у 2016 році здешевлено понад 320 млн грн кредитних ресурсів. Індекс валового виробництва сільськогосподарської продукції за 2016 р. склав
102,0%, в т. ч. сільськогосподарських підприємств – 108,3%, господарств населення – 98,8%. У 2016 році вироблено 1,4 млн
тонн зерна (104,4% до 2015 року),1,6 млн. тонн картоплі (100%), 0,5 млн. тонн овочів (104,5%), близько 0,2 млн тонн м’яса
(в живій вазі) (101,0%), понад 546,1 млн. штук яєць (101,8%). Додатково у 2016 році залучено в сільськогосподарський
оборот 23,9 тис га. Надано дотацію 26 підприємствам. На площі 56 тис. га проведено збагачення ґрунтів біологічним
азотом після використання інокулянтів азотофіксуючих мікроорганізмів. На площі 760 га проведено сидерацію ґрунтів та
проведено вапнування на площі 2019 гектарів. Досягнення основної мети комплексної програми сприятиме поглибленню
інтеграційних зв’язків, розбудові соціально-орієнтованої ринкової економіки Львівської області, інвестиційній привабливості агропромислового комплексу, дасть основу для розбудови ефективної економіки села як передумови формування самодостатніх територіальних громад.
Ключові слова: агропромисловий комплекс, Львівська область.

Роль местных органов власти в развитии регионального АПК
Р.М. Мынив, О.Н. Носальчук
muniv@ukr.net

Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого,
ул. Пекарская, 50, г. Львов, 79010, Украина
Проблема регулирования в сфере управления агропромышленным развитием на местном уровне, а именно низкий уровень управления отраслью, является одной из ключевых для улучшения социально-экономического развития села. С целью
создания предпосылок стабильного динамичного развития производства конкурентоспособной продукции сельского хозяйства и перерабатывающей сферы малыми субъектами хозяйствования и личными крестьянскими хозяйствами для развития эффективной экономики села как предпосылки формирования самодостаточных территориальных сельских общин и
внедрения принципов устойчивого сельского развития Львовский областной совет утвердил комплексную программу поддержки и развития агропромышленного производства Львовской области на 2016–2020 годы, в которой и предусмотрено
финансирование эффективного развития аграрного сектора Львовщины. Для выполнения комплексной программы в указанный период потребность в финансовых ресурсах областного бюджета составляет 86,3 млн грн. На реализацию задач и
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мероприятий комплексной программы, кроме средств областного бюджета, запланировано привлечь 387,0 млн грн из
других источников, в том числе из государственного бюджета – 96,0 млн грн, из других местных бюджетов – 11,0 млн грн,
проектов международной технической помощи – 30,0 млн грн, средства субъектов хозяйствования, личных хозяйств населения – 250,0 млн грн. За счет финансовой поддержки АПК Львовщины в 2016 году удешевлено более 320 млн грн кредитных ресурсов. Индекс валового производства сельскохозяйственной продукции за 2016 г. составил 102,0%, в т. ч. сельскохозяйственных предприятий – 108,3%, хозяйств населения – 98,8%. В 2016 году произведено 1,4 млн. тонн зерна (104,4% к
2015 году), 1,6 млн тонн картофеля (100%), 0,5 млн тонн овощей (104,5%), около 0,2 млн тонн мяса (в живом весе)
(101,0%), более 546,1 штук яиц (101,8%). Дополнительно в 2016 году привлечено в сельскохозяйственный оборот 23,9 тыс.
га. Предоставлена дотация 26 предприятиям. На площади 56 тыс. га проведено обогащения почв биологическим азотом
после использования инокулянтов азотофиксирующих микроорганизмов. На площади 760 га проведено сидерацию почв и
проведено известкование на площади 2019 гектаров. Достижение основной цели Комплексной Программы будет способствовать углублению интеграционных связей, развитию социально-ориентированной рыночной экономики Львовской области, инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса, даст основу для развития эффективной экономики села как предпосылки формирования самодостаточных территориальных общин.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, Комплексная Программа, Львовская область.
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An adjusting problem in the field of agroindustrial development management at local level, namely low level of management
industry, is one of key for the improvement of social and economic development of rural village. With the purpose of pre-condition
creation for stable dynamic development competitive goods in agriculture production and processing sphere by the small business
subjects and personal households for re-erecting effective economy in rural area as forming pre-condition of forming self-sufficient
rural communities and introduction of principles of sustainable rural development by Complex Program support and development of
agroindustrial production in Lviv Area during 2016–2020, in which financing of effective development is foreseen agrarian the
sector in Lviv region. For implementation of the Complex program in an indicated period a requirement in the financial resources
of regional budget makes 86.3 million UAH. On realization of tasks and measures of the Complex program, except for the money of
regional budget, it is planned to attract 387.0 million UAH from other sources, in a that number from the state budget – 96.0 million
UAH, from other local budgets – 11.0 million UAH, from projects of international technical help – 30.0 million UAH and money of
enterprises and personal households is 250.0 million UAH. Due to financial support of AIC in Lviv Area during 2016 year over
320 million UAH of credit resources is reduced for business. An index of gross production of agricultural goods after 2016 year was
102.0%, including agricultural enterprises – 108.3%, households – 98.8%. During 2016 in Lviv Area were produced 1.4 million tons
of grains (104.4% to 2015 year), 0.5 million tons of green-stuffs (104.4% to 2015 year), 1.6 million tons of potato (100%), near the
0.2 million tons of meat (in living weight) (101.0%), the over 546,1 million things of eggs (101.8%). Additionally in 2016 year are
attracted in an agricultural turnover 23.9 ths. hectare. Financial subsidies were given to 26 enterprises. On area 56 ths. hectare are
conducted enriching of soils by biological nitrogen after the use of inoculant of nitrogen-fixings microorganisms. On area 760
hectares are conducted sideration of soils and liming is conducted on an area 2019 hectares. Achievement of Complex Program
primary purpose will be instrumental in deepening of integration connections, re-erecting of the social oriented market economy in
Lviv Area, to the investment attractiveness of agroindustrial complex, will give basis for put in order effective economy in rural areas
as pre-condition of self-sufficient territorial societies forming.
Key words: agroindustrial complex, Complex Program, Lviv Area.

обґрунтування економічного змісту фінансових ресурсів місцевих органів влади, визначення їхньої ролі в
суспільному житті, удосконалення механізму формування і використання фінансових ресурсів місцевих
органів влади.

Вступ
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується динамічними змінами, які охопили усі
сфери суспільного життя, в тому числі й систему органів місцевої влади. Все більш відчутною стає їхня
роль в економічному і соціальному розвитку територій. Проголошені принципи бюджетної децентралізації та автономності органів місцевої влади для втілення у життя вимагають належного наукового обґрунтування подальших реформ у цій сфері (Myniv and
Batiuk, 2007; Myniv and Matveieva, 2015; Myniv and
Datsko, 2015).
При визнанні державою права місцевих органів
влади на їх організаційну та фінансову автономію
постає проблема відповідного фінансового забезпечення, необхідного для здійснення місцевих програм
економічного розвитку. А відтак виникає проблема

Матеріал і методи досліджень
Проблема регулювання у сфері управління агропромисловим розвитком на місцевому рівні, а саме
низький рівень управління галуззю, є однією з ключових для поліпшення соціально-економічного розвитку
села. Система управління має забезпечувати функціонування і розвиток як агропромислового комплексу в
цілому, так і всіх галузей сільського господарства, а
також соціальну стабільність на селі. Держава як вищий суб’єкт управління визначає соціальноекономічну спрямованість дій у системі управління
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проблемою його сучасного етапу стала необхідність
посилення регулятивно-економічної діяльності держави. Визначальну роль у вирішенні проблеми державного регулювання аграрних відносин відіграють
чинні законодавчі акти, спираючись на які може функціонувати система цих відносин. До таких актів відносяться Конституція України, Закон України про
Кабінет Міністрів, Закони України про місцеве самоврядування, Земельний кодекс України та інші нормативні документи, в яких окреслено принципи державРезультати та їх обговорення
ного регулювання, пріоритетні напрями і межі держаВ умовах обмеженості коштів бюджету ефективна вно-регулятивного втручання в аграрні відносини в
державна фінансова підтримка підприємств агропро- цілому і в земельні відносини зокрема. Слід особливо
мислового комплексу можлива на основі її концентра- виділити регуляторну роль стосовно аграрних відноції і поетапного розв’язання проблем з виробництва син місцевого самоврядування як найбільш наближесільськогосподарської продукції з урахуванням опти- ної до безпосереднього виробника управлінської ланмальних природно-кліматичних умов та наявних ресу- ки. З концептуальної точки зору ключовими аспектарсів, економічних й інших можливостей для гаранто- ми зазначених законодавчих актів виступають визнаваного забезпечення мети щодо підвищення конкурен- чення державницьких принципів, на яких базуються
тоспроможності аграрного виробництва та формування регуляторні впливи на аграрні відносини, а також
дохідності сільськогосподарських підприємств. У підходи до вирішення питання про можливі зміни в
зв’язку з цим існує потреба здійснення таких заходів: системі державного регулювання агропромислового
гарантування впровадження у виробництво інновацій- комплексу на регіональному рівні.
Відсутність в Україні єдиного нормативноно-інвестиційних проектів, прискорення гармонізації
стандартів на продукцію, впровадження систем конт- правового документу, в якому було б закріплено меролю за безпечністю і якістю продукції, вдосконалення ханізм забезпечення конкурентноспроможності вітчисистеми оцінок якості; сприяння зростанню дохідності зняної аграрної продукції з гарантіями державної
підприємств АПК через забезпечення паритетних взає- підтримки, формує ситуацію невизначеності пріоримовідносин в міжгалузевому товарообміні, рівних умов тетів і цілей у механізмі державної підтримки галузі.
для всіх суб’єктів аграрному ринку; опрацювання ефе- А відтак – стає доволі проблематичною і оцінка ефекктивних механізмів зі стимулювання внутрішнього тивності дії цього механізму. Існуючі напрями державного регулювання регіонального АПК в Україні на
попиту на сільськогосподарську продукцію.
Розвиток аграрних відносин на глобальному та на- сучасному етапі відображено в нормативних докумеціональному рівнях свідчить, що чи не найгострішою нтах (табл. 1).
Таблиця 1
Форма участі держави у підтримці регіонального АПК
агропромисловим комплексом, несе відповідальність
за її ефективне функціонування. Тому проблеми формування, функціонування і вдосконалення систем
управління регіонального агропромислового комплексу перебувають постійно в центрі уваги теоретиків і
практиків.
Мета статті. Аналіз ролі місцевих органів влади
в розвитку регіонального АПК.

Нормативні документи
Постанова КМУ від 08.02.2017 № 83
Постанова КМУ від 21.02.2017 №179
Постанова КМУ від 22.03.2017 № 178
Наказ Мінфіну України від 23.02.2017 № 275, зареєстрований в Мін’юсті 28.02.2017 за № 268/30136
(Наказ Мінфіну України від 23.02.2017 № 276, зареєстрований в Мін'юсті 28.02.2017 за № 269/30137

Опис програм
Порядок розподілу бюджетної дотації
Порядок ведення та форма Реєстру отримувачів бюджетної
дотації
Порядок виплати дотації за лютий 2017 року
Форма заяви для включення до Реєстру отримувачів бюджетної
дотації
Форма декларації з податку на додану вартість та додатку до неї

спрямована на виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
06.08.2014 року № 385, Стратегії розвитку Львівської
області на період до 2020 року, щорічних Програм
соціально-економічного та культурного розвитку
Львівської області.
За результатами проведеного аналізу існуючого
стану розвитку агропромислового комплексу, виробничого потенціалу аграрного сектору економіки Львівщини, а також реальних можливостей впливу на
вирішення наявних проблем на обласному рівні, визначено такі ключові проблеми, на розв’язання яких
спрямована комплексна програма (рис. 1).

З метою створення передумови стабільного динамічного розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції сільського господарства та переробної
сфери малими суб’єктами господарювання та особистими селянськими господарствами для розбудови
ефективної економіки села як передумови формування самодостатніх територіальних сільських громад та
запровадження засад сталого сільського розвитку
Львівська обласна рада 01.03. 2016 року затвердила
комплексну програму підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016–
2020 роки, в якій передбачено фінансування ефективного розвитку аграрного сектору Львівщини, забезпечення населення якісними та безпечними продуктами
харчування та збереження й відтворення родючості
ґрунтів (табл. 2).
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Таблиця 2
Показники комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового комплексу
Львівської області, тис. грн.
№
п/п
1
2
3

Завдання,
заходи
Ефективний розвиток аграрного сектору
Виробництво продукції з високою доданою
вартістю, забезпечення населення якісними
та безпечними продуктами харчування
Збереження та відтворення родючості
ґрунтів

Показники
виконання
заходу
Обсяг
підтримки
Обсяг наданих
кредитів
Обсяг фінансової підтримки

Роки, обсяг, кількість
2016

2017

2018

2019

2020

Разом

1887

2000

2500

3000

3000

12387

8400

9000 14900 16600 18900

67800

1000

1100

6100

1200

1300

1500

Завдання і заходи Комплексної програми

Ефективний розвиток
аграрного сектору

- сприяння розвитку галузі рослинництва, тваринництва та рибництва
- нарощення обсягів виробництва зерна
- сприяння розвитку виробництва органічної сільськогосподарської
продукції
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи

Забезпечення споживчої
потреби населення
області

- сприяння розвитку садівництва, ягідництва, овочівництва
- збільшення обсягів виробництва зерна жита, гречки
- формування малих сімейних фермерських господарств товарного
типу
- створення виробництв з переробки сільськогосподарської продукції
- розвиток матеріально-технічної бази ОСГ
- залучення капітальних інвестицій на будівництво (облаштування)
доїльних залів, молокопроводів, забійних цехів

Розвиток с.-г.
обслуговуючої кооперації

- залучення коштів міжнародних організацій
- надання фінансової підтримки
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи

Розвиток галузі тваринництва

- нарощування поголів’я с.-г. тварин
- будівництво нових та реконструкції існуючих тваринницьких комплексів та ферм й придбання (оновлення) їх обладнання

Збереження та відтворення родючості ґрунтів

- щорічного проведення обстеження орних земель
- освоєння земель для сільськогосподарського виробництва
- розкислення ґрунтів (вапнування
- збагачення ґрунтів біологічним азотом та їх сидерація

Рис.1. Завдання і заходи Комплексної Програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва
Львівської області на 2016–2020 роки
повернення кредитів) для надання Фондом підтримки
фінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів
суб’єктам господарювання агропромислового комплексу, фізичним особам, визначеним на конкурсній
основі;
- 6,1 млн грн спеціального фонду (надходження у
вигляді відшкодування втрат від сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва) для надання
фінансової підтримки на виконання заходів зі збереження та відтворення родючості ґрунтів.

Для виконання комплексної програми у вказаний
період потреба у фінансових ресурсах обласного бюджету складає 86,3 млн грн (табл. 3), які спрямовуються департаментові агропромислового розвитку, у
тому числі:
- 12,4 млн грн для надання фінансової підтримки
шляхом відшкодування суб’єктам господарювання
агропромислового комплексу відсотків за кредитами;
- 67,8 млн грн, з них 46,3 – загальний фонд,
21,5 млн грн – спеціальний фонд (надходження від
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Таблиця 3
Потреба у фінансових ресурсах бюджету Львівської області на виконання
комплексної програми, млн грн
Рік

Видатки обласного бюджету
Спеціальний фонд
видатки за рахунок надходжень
видатки за рахуЗагальний фонд
від втрат сільськогосподарсьнок повернення
кого виробництва
кредитів
10,3
1,0
11,0
1,1
11,9
1,2
5,5
12,5
1,3
7,1
13,0
1,5
8,9
58,7
6,1
21,5

Усього

2016
2017
2018
2019
2020
Всього

11,3
12,1
18,6
20,9
23,4
86,3

На реалізацію завдань і заходів комплексної програми, крім коштів обласного бюджету, заплановано
залучити 387,0 млн грн з інших джерел, в тому числі з
державного бюджету – 96,0 млн грн, з інших місцевих

бюджетів – 11,0 млн грн, проектів міжнародної технічної допомоги – 30,0 млн грн, кошти суб’єктів господарювання, особистих господарств населення –
250,0 млн грн. (табл. 4).
Таблиця 4
Ресурсне забезпечення комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового комплексу
Львівської області, тис. грн
Обсяги коштів
Усього
Обласний бюджет
в т.ч. загальний фонд
спеціальний фонд
Місцеві бюджети
Державний бюджет
Інвестиційні кошти, кошти
суб’єктів господарювання
Кошти проектів міжнародної допомоги

2016
75287
11287
10287
1000
2000
16000

2017
83300
12100
11000
1100
2100
18100

Роки
2018
96000
18600
11900
6700
2200
19200

2019
105500
20900
12500
8400
2300
21300

2020
113200
23400
13000
10400
2400
21400

40000

45000

50000

55000

60000

250000

6000

6000

6000

6000

6000

30000

Усього витрат
473287
86287
58687
27600
11000
96000

На виконання завдань і заходів комплексної програми у 2016 році залучено 8 556,25 тис. грн з державного бюджету, які спрямовувалися на: фінансову
підтримку заходів в агропромисловому комплексі
шляхом здешевлення кредитів; підтримку галузі тва-

ринництва шляхом часткового відшкодування вартості племінних тварин, вартості будівництва та реконструкції тваринницьких приміщень; для надання кредитів фермерським господарствам; обстеження орних
земель області (табл. 5).
Таблиця 5
Інформація щодо фінансування програм Львівської області
з державного бюджету у 2016 році, тис. грн.
Кредиторська
заборгованість
станом на
01.01.2016

Назва програми
1. Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі
2. Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів
3. Державна підтримка галузі тваринництва
4.Організація і регулювання діяльності установ
в системі агропромислового комплексу
5. Державна підтримка розвитку хмелярства,
закладання і нагляд за молодими садами та ягідниками
Разом по області

Надійшло
коштів

Освоєно
коштів

16 269,60

Зареєстровано кредиторську заборгованість станом на
01.01.2017
16 269,60

0,00

8 337,35

8 337,35

0,00

2 471,15

218,90

218,90

2 471,15

2,00

2,00

7 673,10

7 673,10

26 415,85

Для виконання комплексної програми, за рахунок
коштів обласного бюджету Львівської області у
2016 році витрачено 20134,8 тис. грн на розвиток
агропромислового комплексу (табл. 6). Кошти обласного бюджету надаються суб’єктам господарювання в

8 556,25

8 556,25

26 415,85

галузі агропромислового виробництва (сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам, сільськогосподарським кооперативам, фізичним
особам-підприємцям), фізичним особам, які зареєст-
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господарських підприємств – 108,3%, господарств
населення – 98,8%.
У 2016 році вироблено 1,4 млн тонн зерна (104,4%
до 2015 року), 1,6 млн тонн картоплі (100%), 0,5 млн
тонн овочів (104,5%), біля 0,2 млн тонн м’яса (в живій
вазі) (101,0%), понад 546,1 млн штук яєць (101,8%).
Комплексною Програмою передбачено кошти обласного бюджету на фінансову підтримку у вигляді
дотації на площу угідь, на яких проводитимуться
заходи зі збереження та відтворення родючості ґрунтів, надаються суб’єктам господарювання в галузі
сільського господарства – сільськогосподарським
підприємствам усіх форм власності, фермерським
господарствам, сільськогосподарським кооперативам,
фізичним особам-підприємцями (табл. 7).

ровані в установленому порядку у Львівській області,
у вигляді фінансової підтримки на конкурсній основі
За рахунок фінансової підтримки АПК Львівщини
у 2016 році здешевлено понад 320 млн грн кредитних
ресурсів. Фінансова підтримка на часткове відшкодування відсотків за користування кредитами, отриманими у банківських установах, кредитних спілках,
надається у розмірі до півтори облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування
відсотків за користування кредитами, але не більше
ставки, передбаченої угодою кредитування. Максимальна сума фінансової підтримки протягом бюджетного року для одного суб’єкта господарювання (юридичної особи) складає 200 тис. грн, для фізичних осібпідприємців та фізичних осіб – 100 тис. гривень.
Індекс валового виробництва сільськогосподарської продукції за 2016 р. склав 102,0%, в т. ч. сільсько-

Таблиця 6
Використання коштів Комплексної Програми підтримки та розвитку агропромислового комплексу
Львівської області у 2016 році, тис. грн
№
з/п
1.

Назва, зміст завдання, заходу

КЕКВ

фінансові
джерела

2610
2730
2610

обласний
бюджет
державний
бюджет
обласний
бюджет
державний
бюджет
обласний
бюджет

Фінансова підтримка шляхом компенсації відсотків за кредитами, залученими у банківських
установах, кредитних спілках

2
Фінансова підтримка на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів
3.

Фінансова підтримка у вигляді дотацій на площу
угідь, на яких проводитимуться заходи із збереження та відтворення родючості ґрунтів
Усього
Разом з обласного бюджету
Разом з інших джерел

4112
4113
4112
2610

фінансування
у тому числі:
загальний спеціальний
усього
фонд
фонд
1863,3
1863,3
8338,0

8338,0

-

8424,1

8424,1

-

509,4

-

509,4

1000,0

-

1000,0

20134,8
11287,4
8847,4

18625,4
10287,4
8338,0

1509,4
1000,0
509,4

Таблиця7
Фінансова підтримка у вигляді дотації на площу угідь, на яких проводитимуться заходи зі збереження та
відтворення родючості ґрунтів
Найменування дотації
освоєння земель під садівництво, ягідництво, овочівництво, пасовища при умові проведення агрохімічного обстеження земельних
ділянок
розкислення ґрунтів (вапнування) шляхом внесення вапнякових
меліорантів
збагачення ґрунтів біологічним азотом після використання інокулянтів азотфіксуючих мікроорганізмів
сидерація ґрунтів після проведення посівів сидеральних культур

Відповідно додатково у 2016 році залучено в сільськогосподарський оборот 23,9 тис. га. Надано дотацію 26 підприємствам. На площі 56 тис. га проведено
збагачення ґрунтів біологічним азотом після використання інокулянтів азотофіксуючих мікроорганізмів.
На площі 760 га проведено сидерацію ґрунтів та проведено вапнування на площі 2019 гектарів.
Досягнення основної мети Комплексної Програми
сприятиме поглибленню інтеграційних зв’язків, розбудові соціально-орієнтованої ринкової економіки
Львівської області, інвестиційній привабливості агропромислового комплексу, дасть основу для розбудови

Розмір дотації
до 400 грн на один га
до 500 грн на один га
до 160 грн на один га
до 350 грн на один га.

ефективної економіки села як передумови формування самодостатніх територіальних громад.
Підтримка агропромислового комплексу повинна
здійснюватися з обов’язковим урахуванням досягнутого рівня продуктивності суб’єктів господарювання,
щоб не відбувалося консервування структури виробництва, яка в основі матиме обмежені джерела економічного зростання аграрного сектора економіки. Методологічною посилкою в зазначеному питанні може
бути використання як критерію для обґрунтування
рівня державної підтримки таких видів продуктивності: 1) економічної; 2) соціально-економічної; 3) еколо-
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механізмів зі стимулювання внутрішнього попиту на
вітчизняну сільськогосподарську продукцію.

го-економічної; 4) чистої. Залежно від поставлених
цілей на певному етапі розвитку економіки пріоритетність кожного з виду продуктивності в якості критерію може змінюватися

Бібліографічні посилання
Kompleksna Prohrama pidtrymky ta rozvytku
ahropromyslovoho vyrobnytstva Lvivskoi ob-lasti na
2016–2020 roky. [Elektronnyi resurs]. Rezhym
dostupu:
http://loda.gov.ua/agr_prohramy
(in
Ukrainian).
Myniv, R.M., Batiuk, B.B. (2007). Derzhavne
rehuliuvannia haluzi ptakhivnytstva. Ekonomika APK.
– 2007. – № 6. – S. 49–50 (in Ukrainian).
Myniv, R.M., Matveieva, M.P. (2015). Perspektyvy
rozvytku
miasnykh
haluzei
tvarynnytstva
Lvivshchyny. Naukovyi visnyk LNUVMtaBT imeni
S.Z. Hzhytskoho. Ekonomichni nauky. 17, 4(64),
273–278 (in Ukrainian).
Myniv, R.M., Datsko, O.B. (2015). Efektyvnist
silskohospodarskykh
pidpryiemstv
miasoproduktovoho
pidkompleksu:
teoriia,
metodolohiia, praktyka: [monohr.]. Lviv: Spolom (in
Ukrainian).
Pro zatverdzhennia napriamiv ta Poriadku vykorystannia
koshtiv oblasnoho biudzhetu Rozpo-riadzhennia
Lvivskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii №
249/0/5-17 vid 30 bereznia 2017 roku. [Elek-tronnyi
resurs]. – Rezhym dostupu http://loda.gov.ua/agr_
prohramy (in Ukrainian).
Stan vykonannia kompleksnoi prohramy pidtrymky ta
rozvytku ahropromyslovoho vyrobnytstva Lvivskoi
oblasti za I pivrichchia 2017 roku. [Elektronnyi
resurs].
Rezhym
dostupu
http://loda.gov.ua/agr_plany_roboty_ta_zvity
(in
Ukrainian).

Висновки
Принципи регулювання і підтримки регіонального
АПК у перспективі мають базуватися на механізмах,
що опрацьовані в країнах європейської спільноти і які
належать до регламентованої сфери спільної аграрної
політики (САР – Common Agricultural Policy). У цілому державне регулювання має буде зосереджено на
створенні сприятливих умов для інноваційного оновлення господарського процесу агропромислового
комплексу
В умовах обмеженості коштів як місцевого, так і
державного бюджету ефективна фінансова підтримка
підприємств регіонального АПК можлива на основі її
концентрації і поетапного розв’язання проблем з виробництва сільськогосподарської продукції з урахуванням оптимальних природно-кліматичних умов та
наявних ресурсів, економічних й інших можливостей
для гарантованого забезпечення мети щодо підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва та формування дохідності сільськогосподарських
підприємств. У зв’язку з цим існує потреба здійснення
таких заходів: гарантування впровадження у виробництво інноваційно-інвестиційних проектів, прискорення гармонізації стандартів на продукцію, впровадження систем контролю за безпечністю і якістю
продукції, вдосконалення системи оцінок якості;
сприяння зростанню дохідності підприємств АПК
через забезпечення паритетних взаємовідносин в міжгалузевому товарообміні, рівних умов для всіх
суб’єктів аграрного ринку; опрацювання ефективних
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The modern development of industrial associations is characterized by the use of such legal forms, which preserve the main
characteristics of the family farm and at the same time create favorable conditions for the organization of production structures,
adequate to large enterprises, family transfer farms. It is these trends in the formation of entrepreneurial activity in agriculture
taking into account domestic realities should be taken into account in developments on the restructuring and transformation of
domestic agricultural production. Typical farmer, even when he has a small family farm, combines investor, manager and manager
in it. In somewhat larger structures, such as family farms, maybe also an accountant, an organizer of work, a specialist in the care of
plants and animals, a mechanic, etc. On a successful business, in our view, we can say if: the enterprise has income to pay all
necessary expenses; the company has additional income necessary to pay the loans that may be invested; the productive capacity of
the enterprise and its potential are not diminished, but desirable – they are developing. Compliance with these conditions can be one
of the important reasons for the successful development of entrepreneurial activity. Despite certain advantages or disadvantages of
individual forms of entrepreneurial activity, it is necessary to develop various organizational and legal forms in agriculture in
market competitive conditions. But it should be borne in mind that social changes affect the system of organizational-economic and
legal relations in agriculture. Subjects of entrepreneurial activity who are managing today in agriculture, functioning on the basis of
different forms of ownership, not only have the right to exist, but also, competing with each other, create conditions for the
development of market relations, profitable agricultural production.
Key words: agriculture, entrepreneurial activity, agrarian production, market
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and improving the relationship between the participants in
the production process.
Reforming of socio-economic relations in agricultural
production and the agrarian sector of the economy is
objectively linked with the revival and development of
entrepreneurial activity. In entrepreneurial activity, there
are great opportunities for improving organization and
improving the efficiency of agricultural production, which
is determined by the economic nature and its essence as
an important organizational form of economy.
It is determined that the essence of entrepreneurial
activity in agriculture is to organize the production
process by the means of production and labor and the use
of human resources and resources of the natural
environment, the main of which is land, in order to obtain
agricultural products of the proper quality and ensure the
efficiency of its production. The economic feature of this
activity is the possession or use of available resources, in
particular land, skillfully combined with rational use,

Introduction
The development of entrepreneurial activity in our
country began in the context of reforming and developing
market relations and continues to occur in conditions of
constant complication of agricultural production and the
economic environment within the country and against the
background of increasing globalization of the world
economy. Actually, such conditions of world development have led to the intensive development of economic
processes and determined the objective need for
adaptation of entrepreneurial activity in agriculture to the
new conditions of management due to the considerable
limited resource potential of each economic entity. Global
changes in the business environment that have taken place
in recent years, encourages business entities to pursue a
survival policy in such complex conditions of competition
at the expense of activating the internal potential,
improving the organizational and economic mechanism
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where the sale of agricultural production would provide
economic entities with appropriate financial income. In
this case, entrepreneurial activity is considered and
interpreted as a commercial activity in agriculture in order
to profit.
An important role of entrepreneurial activity in
agriculture is proved. in particular in the performance of
its functions: economic, stimulating and social, which
consist in providing the population with agrarian
products, livestock – feed, increase of employment of the
population, in particular, rural, development of the
agrarian market and infrastructure of the agrarian sector.
Peculiarities of agrarian production, different
conditions of economic activity, the purpose of the
activity and its functions are determined by the existence
of various forms of sub-activity in agriculture. The variety
of functions of agrarian production with regard to the
methods of managing, providing food, different needs for
raw materials, connection with the agrarian market, a
different opportunity to provide resources and different
needs in them on the production of specific types of
agricultural products, adaptation to different natural and
economic conditions, traditions and customs, social
aspects are of particular importance.
In the aspect of development, entrepreneurial activity
in agriculture by ownership forms includes: individual
farms, private farms, households, peasant farms, private
and public agricultural enterprises, collective farms, in
particular peasant unions, agricultural companies, interfarm enterprises and associations of various kinds and
types of society, which are divided by form of association
and level of responsibility, form of ownership, size and
specialization.

service (provision of various non-productive
services).
Modern technological and technical solutions in the
fields of construction, engineering, information
technology, recreation, processing and storage of
agricultural products, biotechnologies, energy saving, etc.
provide new opportunities in the development of
entrepreneurship (Gubeni, 2001).
To date, legal provision of types and principles of
economic activity of various forms of entrepreneurial
activity in the agrarian sector has been created. The main
legislative acts of Ukraine on business development are
the Constitution, Commercial and Commercial Codes,
Laws: «On Entrepreneurship», «On Property», «On Enterprises in Ukraine», «On Business Associations», «On
Investment Activity», «On Economic Competition», «On
Foreign Economic Activity», «On Bankruptcy», «On
Banks and Banking», «On Patenting of Certain Types of
Entrepreneurial Activity», «On Commodity Exchange»,
«On Leasing» and others. The most important legislative
acts, which must be familiarized with the future
entrepreneur, are the Laws: «On State Registration of
Legal Entities and Individuals – Entrepreneurs», «On
Entrepreneurship», «On Business Associations», «On
Bankruptcy», «On joint stock companies» (Gubeni,
2001).
Land Code of Ukraine and laws are important
regarding entrepreneurship in agriculture: «On the peasant
economy», «On the farm economy», «On Collective Agricultural Enterprise», «On Agricultural Co-operation»,
«On Land Payments», «On Priority of Social Development of the Village and the Agro-Industrial Complex in
the National Economy», «On the Privatization Features
of property in the agro-industrial complex» and others.
Significant role in stimulating the development of
entrepreneurship in the countryside was played by the
Presidential decrees «On Measures to Reform the
Agrarian Relations», «On Non-Settle Measures to
Accelerate the Reform of the Agrarian Sector of the
Economy» and others.
In recent years, the legal framework has been supplemented with new normative documents, including the
Laws of Ukraine «On State Support to Agriculture in
Ukraine», «On Amendments to certain Laws of Ukraine
on Improving the Mechanisms of State Regulation of the
Agricultural Market», «On Agricultural Cooperatives»,
«On Agricultural Advisory Activities», «On Veterinary
Medicine», «On protection of the rights of buyers of
agricultural machines», «On the system of engineering
and technical support of the agro-industrial complex of
Ukraine», «On wholesale markets for agricultural
products».
In the special Law of Ukraine «On the Basic
Principles of the State Agrarian Policy for the Period till
2015» the strategic objectives of such a policy are
defined: guarantee of food security of the state;
preservation of the peasantry as a bearer of the Ukrainian
identity, culture and spirituality of the nation; integrated
development of rural territories and solving of social
problems in rural areas.
It is regulated the outlined questions and a number of
decrees of the President of Ukraine, resolutions of the

Results and discussion
The correct definition of a particular business model
allows for a more accurate assessment and design of a
modern and promising strategy for the activities of
business entities. As the scientist Yu.E. Gubeni notes,
according to the object of entrepreneurship distinguish
types of entrepreneurship that characterize the direction
and object of entrepreneurial activity. The oldest and
often - the most widespread type of business, as we have
already mentioned, is trade – a kind of commercial
entrepreneurship. As a matter of fact, the formation of
entrepreneurship began as a kind of human activity
(Gubeni, 2001). Types of entrepreneurship may include:
 productive (production, provision of services,
their realization);
 commercial (commodity-money, financialexchange operations);
 intermediary (business contact and partnership
with other enterprises);
 financial (financial, monetary and credit
operations);
 insurance (insurance operations);
 insurance (insurance operations);
 information and consulting (informational
services, consulting, external management,
sanation, etc.);

Scientific Messenger LNUVMB, 2017, vol. 19, no 81

57

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 81

The principles of organization and functioning are
determined by the organizational form-type of such an
enterprise.
Such a variety of forms of ownership and
predetermines various entrepreneurial activities in
agriculture and its form predetermines, that none of them
can be recognized as ideal, and accordingly the best from
the point of view of the optimal combination of interests
of the owner of land and society.
Agricultural producers in the agricultural sector can be
divided according to various criteria. The traditional
structural typology can be the most common here: the size
of the economy or enterprise (in terms of the area or value
of produced or sold agricultural products), the share in
agricultural production, the forms of ownership, the
production specialization, the characteristics of the
persons conducting the economy and the geographical
location. Furthermore, forms of entrepreneurial activity in
agriculture may differ in the way of management,
development strategies, the formation of the economy of
agricultural production, and others.
The classification of organizational and legal forms of
entrepreneurial activity in agriculture by organizational
and legal basis includes agricultural enterprises, farms and
households.
Sufficiently acceptable and, from a scientific point of
view, a good classification of forms of entrepreneurial
activity in agriculture, proposed by O. Rozkoshna:
- individual forms, formed on the basis of private
ownership, with the subsequent possible use of lease
business
relations
(farms,
private
enterprises,
households);
- share forms, where in the overwhelming majority of
which the economic basis is the shareholding (joint-stock
companies);
- collective forms that are formed and exist on the
basis of a combination of such state or private ownership
on the means of production,
- in particular, land and property with collective forms
of entrepreneurial activity (collective agricultural
enterprises, agricultural companies, etc.) (Olenych et al.,
2011).
According to the classification and separation of the
State Statistics Service of Ukraine, agricultural enterprises
and households are the main categories of farms in the
agricultural sector. The division of agricultural enterprises
into organizational-legal forms and forms of ownership
shows a large variety of them in the agrarian sector.
The main ones are: state-owned agricultural
enterprises, collective farms, industrial agricultural
cooperatives, agricultural companies, private enterprises,
economic partnerships, joint ventures and agricultural
holdings. All of them as a form of entrepreneurial activity
differ in some way and have distinctive features (form of
ownership, organizational and management structure,
legal basis, etc.).
The theory of entrepreneurship and enterprise is
sufficiently widely elucidated in the economic literature,
in particular in the works of classics and modern national
agricultural literature. Without resorting to separate
classical and modern approaches due to their essence,

Cabinet of Ministers of Ukraine and various state
(national) programs for the development of domestic
agriculture and rural areas.
The legislative base of entrepreneurship in Ukraine is
imperfect and unstable. Its particular disadvantage, which
will have strategic consequences – incomplete compliance
with European norms and requirements, not adaptation to
EU principles and norms. Separate legislation contradict
each other. Therefore, there is a need for the urgent development of legislation, its filling with new laws, norms,
requirements, with simultaneous systematization, with the
adherence to the requirements of international agreements, norms, rules officially recognized or ratified by
Ukraine.
In accordance with legal regulation, there are various
forms of entrepreneurial activity in agriculture. The state
classification of Ukraine, the organizational and legal
form of entrepreneurial activity is recognized as a form of
economic (in particular, entrepreneurial) activity in
agriculture with the appropriate legal basis, which defines
the nature of the relationship between the founders (participants), the regime of property responsibility for the
obligations of the enterprise (organization), the procedure
for the creation, reorganization, liquidation, management,
distribution of received profits, possible sources of
funding activities, etc. (Olenych et al., 2012; Olenych et
al., 2013; Smolynets et al., 2016).
In our opinion, the most successful in the scientific
sense is the definition of the subject of entrepreneurial
activity in agriculture as an organizational form of
farming, due to the existing socio-economic structure and
qualitative
characteristics
such
as
ownership,
organizational structure of economic structures, economic
relations etc.), which determine the specifics of the
existence of some of them. So, the form of entrepreneurial
activity in agriculture is the most typical organizational
characteristic of business entities with the listed
characteristics. Business entity – is a separate specific
production unit that carries out economic activity in
agriculture. Accordingly, economic entities may belong to
certain forms of entrepreneurial activity.
Today, in modern conditions of market relations,
organizational forms of entrepreneurial activity in
agriculture are based on different forms of ownership,
which is the basis of their identification. Scientists’
opinion that in the agrarian sector of the Ukrainian
economy there are enterprises which operate on the
private, collective, economic, communal, state basis of
management can be partially agreed. However, in our
opinion, these forms of ownership are essential for the
functioning of certain business entities, but not the only
ones.
By forms of ownership, organizational and legal forms
of entrepreneurial activity in agriculture can be divided
into private enterprises and agricultural companies, where
entrepreneurial relations are formed on the basis of
private property, peasant associations of shareholders,
where entrepreneurial activity is based on a collective
ownership form and state agrarian enterprises, the basis of
which was formed by state agrarian enterprises.
Type of enterprise by nature of ownership shows the
economic nature of entrepreneurial activity in agriculture.
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entrepreneurial activity is in the possession or use of
available resources, skillfully combining them and
rational use. Organizational feature is the presence of the
name, organizational structure, estate, physical limits,
autonomy of activity. Legal feature means the ability of
an enterprise to operate in agriculture in accordance with
legal norms and acts.
The modern environment in which enterprises are
located indicates that it must be both global and local,
centralized and decentralized, large and small, wellplanned and elastic. The enterprise must produce
agricultural products in accordance with the needs of
buyers and consumers, not forgetting about the market
niches, adhere to the standards and requirements of
consumers, and at the same time it should be profitable.
All this determines the parameters of the activity of the
agricultural enterprise and its types.
A common feature of such agricultural enterprises,
regardless of the organizational and legal form, which
distinguishes them among other production structures of
this industry, is the direction of entrepreneurial activity in
agriculture for the receipt of profits, and in the case of
long-term loss-making is minimized. This is how they
differfrom such forms of agricultural production in our
country today as the economy of the population. The main
purpose of functioning of the overwhelming majority of
such households is to provide the food needs of the
household family (Bubenko and Rastjapin, 2002; Olenych
et al., 2012).
Each agricultural enterprise in its activities, as a rule,
seeks to realize one of two goals:
- maximization of profit from activity;
- maximizing the value of the enterprise.
It should be noted that in maximizing of the
enterprise value are interested those owners who in the
near future can profitably sell it.
The directions of activity of an agricultural enterprise
are defined both economic and social aspects, and the
separation of economic content from the social (social)
can not be justified. Each such enterprise can be
considered as a set of certain functions related to
agricultural production. The significance of such
functions is important, since each of them has the ability
to influence the realization of the goals of the enterprise.
The expediency of considering in particular the social
functions of an enterprise is determined by the
Constitution of Ukraine, many other legislative and regulatory acts that indicate the creation of a socially oriented
market economy in Ukraine. An agricultural enterprise,
besides production, satisfies public needs, using the
mechanism of competition. An agricultural enterprise
must be perceived as seeking to achieve its goals through
the market. The economic efficiency of an agricultural
enterprise is a reflection, on the one hand, of skilful
entrepreneurial activity, and on the other – cooperation
with partners.
From the theory of the economic system, it follows
that an agricultural enterprise is a system and at the same
time a subsystem, such as the organization of agricultural
production. The agricultural enterprise – the system is
open and very complex in view of the allocation in it of
three subsystems: social, economic and natural. The

which became axiomatic, we must note that directly
related to the subject-matter of the research.
Entrepreneurship is quite a multifaceted concept
common in various sectors of the economy. It is
inappropriate to identify it only with the purchase and sale
of goods, or with normal commercial or commercial
activity. The concept of entrepreneurship is much wider.
This is not only a special kind of activity, but a set of
relations that arise in the course of its implementation.
Therefore, entrepreneurial activity can be considered on
various features. Accordingly, modern approaches to the
classification of businesses are ambiguous. This leads to
the need for further study of this issue to identify the
conditions for the effective development of all types of
entrepreneurial activity in the agrarian sector (Smolynec
and Garasymljuk, 2014).
Transformation processes in the agrarian sector of
Lviv region created the prerequisites for the formation of
organizational and legal structures and the revival of
private entrepreneurship. On the basis of former collective
farms and state farms, new business entities were created
on the basis of private property. Using the material and
technical base of agricultural enterprises, farming are
formed at the initial stage. New business entities have
smaller land plots. In many cases, farms were formed as a
result of the division of collective agricultural enterprises
into shares of their owners. Some of the lands went away
to the use of farmers, and part of the land units joined the
property of former personal subsidiary farms, (today the
economy of the population).
Enterprise, in agricultural production is the main
economic component. A business entity specializing in
the production of certain goods, in particular agricultural
products, may be called the enterprise. Enterprises
together with households are the main subjects of
agricultural production.
We believe that an enterprise should be understood as
an organizational unit that has economic, organizational
and legal differences, which has economic, organizational
and legal differences, with a special combination of
material and non-material factors, created for the purpose
of commodity production or provision of services through
an increase in their volume and improving product quality
by maximizing profits and interoperability and ensuring
competitiveness. An agricultural enterprise is an
independent statutory object with the right of a legal
entity to carry out production activities in the field of
agriculture in order to obtain the corresponding profit
(income).
The enterprise is constantly forced to decide what
production to produce, in what quantities and under what
conditions and use of which factors of agricultural
production. The process of implementing the choice itself
in conditions of limited or affordable resources - this is
the appropriate process of management, and individuals
that make decisions in this activity are called business
entities. So, we can assume that to some extent the
essence of management is the process of making certain
manufacturing decisions.
In the concept of «enterprise», three of the following
components: economic, organizational and legal can be
distinguished. An economic feature of an enterprise or
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Budgetary, tax, foreign economic, monetary,
economic and food security of the country, etc. should be
attributed to the macroeconomic. Globalization factors,
which primarily determine the parameters of agricultural
activity of enterprises, and, accordingly, the form
themselves of entrepreneurial activity are of particular
importance. Most of them are of particular importance
today due to Ukraine's membership in the WTO and the
signing of an association agreement with the European
Union, which determines the foreign economic policy of
the country regarding the agro-food market.
Regional factors for the development of
entrepreneurial activity in agriculture have one of the key
influences precisely for agricultural production under
certain conditions (climate, soils, location, social sphere,
infrastructure). Microeconomic problems include
problems of land relations, insolvency of agricultural
producers, the financial crisis of the agricultural sector
and a number of others. Today, the practice of production
and commercial activity of business entities in agriculture
convinces, that the most effective in solving ecological
problems of nature use is the regional level. In our
opinion, the greatest attention of researchers needs such
directions as ecological expediency of nature
management, ecologization of agricultural production,
methodology
of
ecological
and
economic
zoning; organization of environmental studies by subjects
of the infrastructure of the agrarian sector.
The main subjects of entrepreneurial activity engaged
in the production of agrarian products, processing of own
produced agricultural raw materials and their
implementation, are agricultural commodity producers of
all forms of ownership and organizational and legal forms
of management, among which the leading role belongs to
agricultural enterprises. They include: state agricultural
enterprises, agricultural production cooperatives, business
associations, private farms, agricultural companies, farms,
as well as joint (with foreign investments) agricultural
enterprises, agroholdings (Smolynec, 2011).
Since the main goal of state enterprises is the
realization of state policy, they must have high production
potential, use modern industrial technologies. Most of
them are in full state funding. At the same time, it is
inappropriate to create state-owned agricultural
enterprises of the traditional type.
For a long time, on the basis of the former collective
farms operated SSP (ССП). Collective and cooperative
agricultural enterprises are, above all, enterprises
transformed from former collective farms, but at the same
time their economic management mechanism is based on
the rights of the peasants to own land and property. Their
advantage is the preserved and developed production
structure, to a certain extent the fairness of the distribution
of profits between members on a parity basis. However,
these farms today are left alone.
Agro-industrial
associations
became
new
organizational forms that appeared in modern conditions
and which combine agricultural and industrial enterprises.
This is the so-called form of vertical integration of
enterprises that specialize in several or one type of
agricultural product, grow it and recycle this product.
Such integration is characterized by new forms of labor

peculiarity of agricultural enterprises and the problem is
that their value is estimated predominantly in the
economic area, without taking into account social and
natural.
Such an approach to determining the criteria creates
favorable conditions for replacing the domestic resources
of agricultural enterprises with capital and the
introduction of new technologies on the basis of
widespread attraction of financial resources and means of
production.
Among the many functions of an agricultural
enterprise and entrepreneurial activity that perform
simultaneously the role of subsystems, particular
importance are:
1) management of natural resources;
2) management of land resources;
3) management of labor resources.
Under the production process in an agricultural
enterprise it is necessary to understand conscious and
targeted entrepreneurial activity with means of labor and
use of resources of the natural environment in order to
change the properties (physical, chemical, biological) or
the state of the subject of labor, which makes it possible
to obtain a useful agricultural value in the form of those
which are satisfied with mediation or directly to social
needs, which makes it possible to obtain a useful
agricultural value in the form of those who are satisfied
with mediation or directly to social needs. Since such
market principles of agriculture in agriculture, which
dominate outside the enterprise penetrate into its internal
environment, it can be argued that satisfaction of public
needs for agrarian products takes place through the food
market with a very high level of competition.
Entrepreneurship in agricultural production is
subordinated to the following objectives:
1)the definition and establishment of conditions that
ensure the optimal use of financial, labor and natural
resources, land and management of agricultural
production;
2) determining a possible deviation of the actual use
of resources from the optimal;
3) the study of determinants influencing the structure
of production and use of resources;
4) 1) the formation of specific means and methods of
transition from the current state of using resources to the
optimal.
The situation in which the subject of entrepreneurial
activity in agriculture can be characterized by a
combination of certain possible actions, among which one
can make a choice; a set of possible states of the
environment that can not be controlled by such a
subject;combination of consequences which is the result
of making certain decisions for the current state of the
environment; a subjective approach to the expected
benefit.
Subjects of entrepreneurial activity in agriculture are
not static units, but subject to constant changes caused by
internal factors and external factors.
All factors affecting both agrarian production and
forms of entrepreneurial activity can be divided into
conditional on macro- and microeconomic ones.
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Households are the primary form of organization of
production of agricultural products, employment of
peasants and a source of additional (and sometimes even
unified) incomes, which provide full satisfaction of
material, residential, cultural and household needs of rural
families.
In the domestic agrarian literature and practice, there
is no unity about the nature, organization of households
and the prospects for their development. In general, there
are three approaches to this problem:
1. The existence of households is a prerequisite for the
formation of a market economy in the countryside, which
requires their development;
2. Inappropriate formation of such farms in the village
due to their low efficiency;
3. Change and streamline the process of organization
and development on the basis of the formation of the
appropriate mechanism.
An approach to the classification of forms of
entrepreneurial activity in agriculture in relation to their
size is interesting. There are five types of them. These are
agricultural holdings that handle tens and hundreds of
thousands of acres of land, large-scale agricultural
producers, who handle from three to ten thousand
hectares, average commodity producers, which process
several thousand hectares, farms, in the cultivation of
which there are several hundred hectares, and farms with
one to two hectares of land (Zubec and Bezuglyj, 2010).
We support the opinion of some authors that the
organizational foundations of existing agro-formations
should be based, first of all, on increasing the interest of
owners in joint activities on the principles of collective
labor organization. The priority is the formation of such
an economic mechanism, which would fully correspond
to the market conditions of management, business,
.provision of expanded reproduction, constant growth of
welfare of agricultural workers.
As it follows from the research, it is necessary to
describe the current state of production in the field of
agriculture, find a place for different forms of
entrepreneurial activity in the general balance of
production of the industry, build its desired structure for
the future until 2015–2020, depending on the complexity
of the transition period and taking into account
international standards of product quality, and thus outline
concrete measures for changing the forms of economic
entities. At the same time, it can be assumed that such
restructuring of agriculture can strengthen the monopoly
of individual forms of entrepreneurial activities and their
separate entities in the regional market, weakening
competition with all negative consequences for the
growth of agricultural production efficiency.
Undoubtedly, in the process of transformation of the
structural construction of domestic agricultural
production, it is compulsory to take into account the
world experience and achievements of foreign scientists.
As T. Ostashko notes, after a radical structural reform in
transition economies, a bimodal structure of economic
entities with a different share of large enterprises and
small and medium-sized farms has developed. Farmers
predominate in the structure of agricultural lands of
Albania, Slovenia, Latvia, Romania. In Lithuania,

organization and increase of efficiency of agricultural
production and entrepreneurial activity in particular.
Societies are another large group of companies. They
may be limited liability, additional or full, corporate or
joint stock companies. Their purpose and functioning is
regulated by the Commercial Code of Ukraine and other
special legislative acts.
The most commonly used in the domestic agrarian
sector of the economy are commodities with limited
liability. Here, the founders of production agricultural
cooperatives have a certain number of owners of property
and land. The rest of the property and land are leased on
the relevant contractual terms.
There are also joint-stock companies. The
fundamental difference between them and other
companies is that the exit from such associations of
shareholders is possible only if all their shares are sold not
at nominal value, but profitability of a joint-stock
company, but they can not claim the property and land
they have been handed over to them.
Limited form of entrepreneurial activity in agriculture
are limited partnerships. Here, a certain number of
participants fully assumes the decision on all issues of the
company's business, while answering for the debts of the
company as their shares in the statutory fund, as well as
personal property. And other members of such a society
are responsible for its debts only the share in the statutory
fund. On this basis, they do not take part in the
management of the enterprise. At a meeting of
participants, they have the right only an advisory vote.
Another organizational and legal form of enterprises is
private, which can also enter into lease relations. Owners
of such enterprises can lease land and property to other
peasants with the obligatory conclusion of a contract,
where the amount of the rent for property and land and
the rights and obligations of the parties are indicated.
One of the most common organizational forms of
entrepreneurial activity in agriculture in Ukraine is the
farming sector. Mostly this is a form of family economy,
which at the same time acts as a primary social link, and a
primary link in social production. This ensures a high
level of stability and stability.
As the world practice shows, the most effective model
of peasant farms are farms with large size farmland,
equipped with a full range of machines and agricultural
machinery, who are fully and precisely following the
main technological operations and are usually headed by
specialists with agrarian education and experience in
agriculture (Donec, 2011).
Agricultural enterprises, as well as any other business
entities, are classified in size to small, medium and large.
According to O. Borodina and I. Prokop, the very small
and medium forms of farming combine the production of
agricultural products with the production of public goods
(reproduction of the peasantry, preservation of agrolandshafts, etc.) (Borodina, 2008). In recent years, for
example, development has begun, in particular, joint
ventures created on the basis of capital investments of
domestic and foreign partners, which jointly carry out
entrepreneurial activity, management and distribution of
profits. Such enterprises are quite large in size and have
mostly a holding type of activity.
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conditions for the development of market relations,
profitable agricultural production.
In general, it should be recognized that the
development of forms of entrepreneurial activity in
agriculture will determine the totality of changes in
regional, national and global character and proceeding
from this, it is important to determine the aspects of the
development of various organizational and legal forms of
entrepreneurial activity.

Bulgaria and Estonia, farms and households together
account for more than half of agricultural land. In
Slovakia, Hungary, the CIS countries and the territory of
the former German Democratic Republic dominate large
farms (Ostashko, 2004). By the number of most
«enterprises of self-management peasants». In terms of
land use – the largest economic partnerships.
According to L. Moldavan, the intensification of
competition has led to the need to increase land and crop
rotation, the use of new technology and technology,
reducing individual costs for the creation of material and
technical base in order to strengthen the economic
situation and ensure the competitiveness of production.
This necessity induces farmers to join such collective
organizational and legal forms, which, on the one hand,
preserve as far as possible the advantages and principles
of functioning of farms, and on the other hand, they
realize the advantages of a large economy in the issues of
mechanization, maintenance, intensification and form the
effect of co-operation (Moldavan, 2010).
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Conclusions
Consequently, the modern development of production
associations (societies) is characterized by the use of such
legal forms that retain the basic characteristics of the
family farm and at the same time create favorable
conditions for the organization of production structures
adequate to large enterprises, family transfer of farms.
That is, the collective forms of farm activity perpetuate
the personal and seminal nature of agriculture, prevent the
proletariat of the peasantry, retain its status as the owner
of the rural territory. It is these trends in the formation of
entrepreneurial activity in agriculture, taking into account
domestic realities, to be taken into account in the
development of the pre-restructuring and transformation
of domestic agrarian production.
A typical farmer, even when he has a small family
farm, combines an investor, manager and manager in it. In
somewhat larger structures, such as family farms, one
may also be an accountant, an organizer of work, a plant
and animal care specialist, a mechanic, etc. On successful
business activity, in our opinion, it is possible to speak, if:
1) the enterprise has income for payment of all
necessary expenses;
2) the enterprise has additional income necessary to
pay the loans that may be invested;
3) the production capacity of the enterprise and its
potential are not reduced, but desirable - are developing.
Compliance with these conditions can be one of the
important reasons for the successful development of
entrepreneurial activity.
Despite certain advantages or disadvantages of
individual forms of entrepreneurial activity, it is necessary
to develop various organizational and legal forms in
agriculture in market competitive conditions. But it is
necessary to take into account, that social changes affect
the system of organizational, economic and legal relations
in agriculture. Subjects of entrepreneurial activity,
operating today in agriculture, functioning on the basis of
different forms of ownership, not only have the right to
exist, but also, competing with each other, create
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Державне регулювання сільського господарства в умовах активізації
міжнародних інтеграційних процесів 
О.С. Саламін, С.І. Поперечний
Oksana_Salamin@i.ua
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, Львів, 79010, Україна
Розглядаються проблеми організації, спрямування та здійснення державної регуляторної політики в аграрному секторі
економіки України. Показано особливості вітчизняного сільського господарства, через які не можуть автоматично застосовуватись поширені в економічно розвинутих країнах підходи до державного регулювання галузі. Основною з них є
неналежний рівень сформованості аграрного ринку та його інфраструктури, що призводить до високої мінливості цін. За
результатами здійсненого аналізу державного регулювання цін показано, що жоден з підходів, який застосовувався після
1991 року, не забезпечив належних результатів. В умовах активізації міжнародних інтеграційних процесів проблеми посилюються обмеженням міжнародними організаціями державного впливу на ціну. Через високу мінливість цін прискорено
розвиваються особливо великі за розмірами суб’єкти господарювання голдингового типу, зорієнтовані на виробництво
сировинної продукції та її поставки на зовнішній ринок, де ціни стабільніші. Зростання експортного потенціалу поєднується з посиленням монокультурної спрямованості вітчизняного сільського господарства, посиленням соціальних проблем у
селах, значної ізоляції від ринків збуту малих і середніх за розмірами господарств. В цих умовах не відмічаються закономірні процеси диференціації особистих селянських господарств, трансформації їх у товарні господарства фермерського типу.
Для забезпечення належної конкурентоспроможності переробленої продукції сільського господарства пропонується формувати інтегровані системи з участю різних за розмірами суб’єктів господарювання, що займаються виробництвом, переробкою і збутом продукції, а державну фінансову підтримку спрямовувати на ті інтегровані структури, які зорієнтовані
на виробництво конкурентоспроможної на зовнішньому ринку продукції. Необхідною умовою такої підтримки може бути
розробка бізнес плану виробництва такої продукції. Підтримку слід спрямовувати на придбання засобів виробництва,
необхідних для реалізації бізне-плану. Для здійснення контролю за цільовим характером витрачання коштів державної
підтримки її слід здійснювати на засадах приватно-державного партнерства. Держава може залишатись власником
засобів виробництва, придбаних за кошти державної підтримки до виходу на проектну потужність визначену бізнес планом. Після цього дані засоби можуть бути передані на баланси підприємств. Переваги такої підтримки порівняно з нинішньою полягають у її вищій результативності, спрямованості на реалізацію потенціалу вітчизняного сільського господарства в умовах міжнародної інтеграції України. Позитивний досвід сприятиме поширенню інтегрованих систем на основі
залучення децентралізованих коштів.
Ключові слова: державне регулювання сільського господарства, міжнародні інтеграційні процеси, державне регулювання цін, державна фінансова підтримка, системи державно-приватного партнерства.
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Рассматриваются проблемы организации, направления и осуществления государственной регуляторной политики в аграрном секторе экономики Украины. Показаны особенности отечественного сельского хозяйства, через которые не могут
автоматически применяться распространены в экономически развитых странах подходы к государственному регулированию отрасли. Основным из них является ненадлежащий уровень сформированности аграрного рынка и его инфраструктуры, что приводит к высокой изменчивости цен. По результатам проведенного анализа государственного регулирования цен
показано, что ни один из подходов, который применялся после 1991 года, не обеспечил надлежащих результатов. В условиях активизации международных интеграционных процессов проблемы усугубляются ограничением международными организациями государственного влияния на цену. Из-за высокой изменчивости цен ускоренно развиваются особенно большие
по размерам субъекты хозяйствования холдингового типа, ориентированные на производство сырьевой продукции и ее
поставок на внешний рынок, где цены более стабильны. Рост экспортного потенциала сочетается с усилением монокультурной направленности отечественного сельского хозяйства, усилением социальных проблем в селах, значительной изоляции от рынков сбыта малых и средних по размерам хозяйств. В этих условиях не отмечаются закономерные процессы
дифференциации личных крестьянских хозяйств, трансформации их в товарные хозяйства фермерского типа. Для обеспечения надлежащей конкурентоспособности переработанной продукции сельского хозяйства предлагается формировать
интегрированные системы с участием различных по размерам субъектов хозяйствования, занимающихся производством,
переработкой и сбытом продукции, а государственную финансовую поддержку направлять на те интегрированные
структуры, которые сориентированы на производство конкурентоспособной на внешнем рынке продукции. Необходимым
условием такой поддержки может быть разработка бизнес-плана производства такой продукции. Поддержку следует
направлять на приобретение средств производства, необходимых для реализации бизнес-плана. Для осуществления контроля за целевым характером расходования средств государственной поддержки ее следует осуществлять на основе
частно-государственного партнерства. Государство может оставаться собственником средств производства, приобретенных за средства государственной поддержки до выхода на проектную мощность. После этого данные средства
могут быть переданы на балансы предприятий. Преимущества такой поддержки заключаются в ее высшей результативности, направленности на реализацию потенциала отечественного сельского хозяйства в условиях международной интеграции Украины. Положительный опыт будет способствовать распространению интегрированных систем на основе
привлечения децентрализованных средств.
Ключевые слова: государственное регулирование сельского хозяйства, международные интеграционные процессы, государственное регулирование цен, государственная финансовая поддержка, системы государственно-частного партнерства.

State regulation of agriculture in the conditions of activation of international
integration processes
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The problems of organization, direction and implementation of the state regulatory policy in agrarian sector of Ukrainian economy are described. The features of domestic agriculture are shown, through which the approaches to state regulation of industry
cannot be automatically applied in economically developed countries. The main one is the inadequate level of formation of the agrarian market and its infrastructure, which leads to high variability of prices. The analysis of state regulation prices had been shown
that none of the approaches applied haven’t provide the proper results since 1991. The problems are aggravated by restrictions
international organizations to state influence on the price. Due to the high variability of prices, especially large sized enterprises of
the holding type are accelerating, focused on the production of raw materials and its supply to the external market, where prices are
more stable. The growth of export potential is combined with an increase in the monoculture orientation of domestic agriculture, an
increase in social problems in villages, a significant isolation from the markets for small and medium-sized farms. In these conditions, there are no regular processes of differentiation of private peasant farms, their transformation into farmer-type farms. In order
to ensure the adequacy of the competitiveness of processed agricultural products, it is proposed to form integrated systems involving
different sized enterprises engaged in the production, processing and marketing of products, and to direct state financial support to
such integrated structures which are oriented towards to the production of competitive products. A prerequisite for such support may
be the development of a business plan for the production of such products. Support should be directed to the acquisition of the means
of production necessary for the implementation of the business plan. To exercise control over the price character of spending state
support, it should be carried out on the principles of private-public partnership. The state may remain the owner of the means of
production purchased with the state support until the project capacity is reached by a defined business plan. After that, these means
can be transferred to the balance of enterprises, which was sent financial support. The advantages of such support compared to the
existing ones are its higher efficiency, the focus on the implementation of the potential of domestic agriculture in conditions of international integration of Ukraine. Positive experience would be promote the deployment of integrated systems through decentralized
funding.
Key words: state regulation of agriculture, international integration processes, state regulation of prices, state financial support,
public-private partnership systems.
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біжних виданнях. Сприяла цьому активізація міжнародних інтеграційних процесів – набуття Україною
членства у СОТ і чинності угоди про асоціацію України та ЄС. При цьому не у повній мірі враховуються
особливості вітчизняного сільського господарства,
рівень сформованості ринкових відносин, досягнення
оптимального поєднання регулювання ринковими
важелями та регуляторного впливу органами управління сільським господарством. Необхідністю застосування таких же, як у більшості економічно розвинутих країн способів контролю безпечності продукції
для забезпечення її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку обумовлено застосування схожого
регуляторного впливу і на інші сфери діяльності в
аграрному секторі економіки України. Не були реалізовані можливості асиметрії після набуття Україною
членства у СОТ, відповідно до якої для нових членів
цієї міжнародної організації у перші роки допускається більше можливостей державного регуляторного
впливу, ніж для інших учасників. Характерною ознакою вітчизняних наукових досліджень проблем державного регулювання сільського господарства в
Україні є їхня фрагментарність без належного системного підходу (Mazur, 2013). Аналізуються можливості державного впливу на збут продукції суб’єктами
господарювання, державної підтримки сільського
господарства, підтримки різних за розмірами та організаційними формами господарств (Kodenska and
Yeremieieva, 2013; Hryhorenko, 2016; Yurchenko,
2016). З урахуванням визначального впливу ціни на
економічні процеси особлива увага звертається на
забезпечення паритетності цін на промислову та сільськогосподарську продукцію (Klochko, 2014). При
цьому пропонується увесь спектр можливих підходів
до вирішення проблеми – від невтручання у процеси
ціноутворення з орієнтацією на визначальну саморегуляційну функцію ринку до забезпечення цінового
паритету важелями прямого адміністративного впливу. Останнє аргументується зарубіжним досвідом
такого державного впливу на рівень та співвідношення цін, зокрема досвідом США подолання негативних
результатів глибокої депресії у 30-ті роки минулого
століття проголошенням політики цінового паритету
ядром усієї аграрної політики США. Намагання підтримання паритету цін в Україні у першій половині 90х років минулого століття призвело лише до підвищення загальних темпів інфляції. Безрезультатними
були і періодичні намагання рішенням державних
органів обмежити мінімально можливий рівень закупівельних цін. Такі намагання щодо застосування
мінімально можливих цін на молоко призводили до
скорочення обсягів закупівель і в наступні періоди до
скорочення поголів’я корів та обсягів виробництва
молока. До такого ж результату призвели намагання
мінімізувати негативні результати загальної фінансової кризи обмеженням рентабельності господарської
діяльності у сфері переробки молока та торгівлі соціально значущими молочними продуктами. Скорочення обсягів виробництва такої продукції та обсягів
закупівель сировини для її виробництва провокувало
дефіцит продукції і подальше стрімке зростання роздрібних цін при втраті виробничого потенціалу як сіль-

Вступ
Актуальність проблем розробки та здійснення
державної регуляторної політики в аграрному секторі
економіки України обумовлена практичною значущістю та невідкладністю вирішення завдань становлення життєздатних, прийнятних як для засновників, так
і для територіальних громад та суспільства загалом
організаційних форм суб’єктів господарювання, забезпечення їх сталого розвитку, подолання безробіття
у сільських населених пунктах. В умовах міжнародної
інтеграції України особливої актуальності набувають
проблеми аграрної політики, спрямованої на посилення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції та подолання сировинної орієнтації на зовнішньому ринку. Складність цих проблем
поєднується з несформованістю загальноприйнятих
навіть теоретичних підходів до їх вирішення.
Метою статті є обґрунтування доцільних напрямів удосконалення державного регуляторного
впливу на суб'єкти господарювання в аграрному секторі економіки в умовах міжнародної інтеграції України. Для досягнення мети аналізувався стан сформованості аграрного ринку в Україні, вплив ціни як основного важеля ринкового регулювання на становлення суб’єктів господарювання за різними організаційно-правовими формами і розвиток окремих галузей, вивчались доцільні напрями державної підтримки
сільського господарства та адаптації сільськогосподарських підприємств до міжнародних інтеграційних
процесів.
Матеріал і методи досліджень
Об’єктом дослідження є економічні процеси державного регулювання сільського господарства в умовах міжнародної інтеграції України. Наукова гіпотеза
дослідження базується на визнанні визначального
впливу на суб’єкти господарювання ринкових важелів
господарювання, спрямування державної аграрної
політики на формування у значній мірі такого саморегуляційного ринкового середовища та життєздатних
суб’єктів господарювання, які можуть реалізувати
конкурентні переваги вітчизняного сільського господарства, а також забезпечити належний соціальний
розвиток сільських територій. У процесі дослідження
використовувались такі методи, як абстрактнологічний, економіко-статистичний, порівняльного
аналізу.
Результати та їх обговорення
Наукові проблеми організації, здійснення та спрямування державної регуляторної політики в аграрній
сфері перебувають в полі зору багатьох вчених економістів. Вони аналізуються у працях Григоренка Я.О., Єремєєва А.В., Клочко В.М., Коденської М.Ю., Мазура Г.Ф., Росохи В.В., Шарапи О.М.,
Юрченка А.Д. тощо. Значна увага до цієї проблеми
поєднується з дискусіями навіть щодо стратегічних
цілей державного регулювання сільського господарства. Часто пропонуються підходи, запозичені у зару-
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ського господарства, так і сфери переробки сільськогосподарської продукції. Вагомим негативним результатом була цінова нестабільність, адаптуватись до
якої суб’єктам господарювання вкрай проблематично
(табл. 1). При такій мінливості цін не можуть розроблятись не тільки стратегічні, а навіть поточні плани.
Через високий ризик, як правило, не оформляються
кредити. Втрачається стимулююче значення пільгово-

го кредитування. Пряма державна фінансова підтримка лише частково компенсовує негативні результати
впливу цінової нестабільності.
Пряма державна підтримка цінового паритету тривалий час не може здійснюватися через послаблення
виконання цінами регулівної функції та неадекватне
реагування виробниками на об’єктивні ринкові процеси, які проявляються у рівнях та динаміці цін.
Таблиця 1
Індекси цін реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами України
у відсотках до попереднього року

Продукція
Зерно
Цукрові буряки
Картопля
Жива маса сільськогосподарських тварин
Молоко

2012 р.
109,1
82,4
47,6
86,7
117,4

2013 р.
90,8
92,1
146,4
125,0
104,8

2014 р.
132,8
122,1
112,3
106,5
118,6

2015 р.
156,6
160,5
79,9
120,8
167,5

2016 р.
119,0
105,9
104,9
126,1
83,5

набуття ними статусу юридичної особи. Основна
причина – неналежна сформованість інфраструктури
аграрного ринку, проблематичність пошуку каналів
розподілу на альтернативних засадах, неможливість
уникнути монопольного впливу на ціну закупівельних
організацій, висока мінливість закупівельних цін. Не
забезпечило належних результатів спрямування державної регуляторної політики на активізацію процесів
формування каналів розподілу на кооперативних засадах. Більшість створених таких кооперативів функціонує формально. Основна мета створення збутових
кооперативів – уникнення монопольного впливу на
формування закупівельних цін на продукцію. Державна фінансова підтримка переважно спрямовувалась
на компенсацію 90% вартості технічних засобів, придбаних молочарськими кооперативами, створеними
для реалізації молока на молокозаводи за тими ж монопольними цінами, за якими у засновників заготовлялось молоко без створення кооперативу. Кооперативні канали дистрибуції продукції не забезпечували
будь-яких переваг.
В умовах активізації міжнародних інтеграційних
процесів необхідне суттєве підвищення конкурентоспроможності продукції. Без цього вона не тільки не
може бути виведена на зовнішні ринки, а вітчизняні
виробники через зростання імпорту втрачатимуть
конкурентні позиції на внутрішньому ринку. Набуття
Україною членства у СОТ дало поштовх зростанню
обсягів експорту зерна, конкурентні переваги якого
визначатимуться великими товарними партіями і
низькою ціною продукції тваринницького походження. Низька ціна на продовольчі товари на зовнішньому ринку, як правило, не є визначальним чинником
конкурентних переваг. Вагомішими є технічні параметри, які визначаються вимогами споживачів відповідних цільових сегментів ринку. Виробити та вивести на зовнішні ринки конкурентоспроможну продукцію тваринництва можна лише за умови узгодження
вимог до ознак сировини, забезпечення належної
технології як у сфері виробництва сировини, так і її
переробки, формування достатніх товарних партій
продукції, систематичного дослідження ринку. Фермерські господарства можуть бути залучені до виробництва сировини, необхідної для виробництва конку-

У жодній нині економічно розвинутій країні, поперше, не вдалося долати кризові явища у сільському
господарстві лише здійсненням політики цінового
паритету. По-друге, пряме державне втручання у процесі ціноутворення в даний час обмежується положенням СОТ як таке, що спотворює ринкові результати. Цінова стабілізація досягається не стільки державним регулюванням цін, скільки формуванням ринкового середовища та інфраструктури аграрного ринку,
виконанням фізичними елементами, що відносяться
до інфраструктури ринку таких основних функцій, як
генерування товаропотоків і цін та стабілізації цін.
Загальнопоширеною у світі практикою уже на
ранніх етапах становлення ринкових відносин було
формування сільськогосподарськими виробниками
збутових кооперативів. Цим вдавалося уникати монопольного впливу на ціни окремих закупівельних організацій, формувати порівняно великі товарні партії
однорідної продукції і виводити її на віддалені ринки.
Створенням у таких кооперативах переробних підрозділів вдавалося формувати територіальні виробничі
комплекси, у яких формуються прийнятні для усіх
учасників ціни при мінімальному їх державному регулюванні. Альтернативним до цього загальнопоширеного напряму побудови аграрного ринку і розвитку
сільського господарства є створення особливо великих за розмірами структур, які самостійно формують
великі товарні партії і збувають їх на зовнішньому
ринку. Їх розвиток забезпечується як значними інвестиціями, так і орієнтацією на стабільніші, порівняно з
вітчизняними, ціни зовнішнього ринку, однак стале
збільшення обсягів експорту сировини поєднується з
посиленням соціальних проблем села.
На збільшення чисельності фермерських господарств за усі роки реформ спрямовуються організаційні зусилля органів управління сільським господарством та здійснюється пряма фінансова підтримка.
Однак за останні роки намітилась стійка тенденція
зменшення чисельності таких господарств. Не відмічається закономірної тенденції трансформації частини
особистих селянських у фермерські господарства
після внесень змін до Закону України «Про фермерські господарства», якими надано можливість створювати фермерські господарства сімейного типу без
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прибутку. Тому зусилля тут спрямовуються на надання послуг з реалізації продукції посередницьким комерційним структурам, які здійснюють комерційну
діяльність на постійній основі, ніж виробникам сільськогосподарської продукції. Такі посередницькі
комерційні організації часто пропонують імпортну
продукцію. У перспективі існує реальна загроза перетворення таких ринків у логістичні центри імпортної
продукції. Створення системи державно-приватного
партнерства необхідне і на оптових ринках сільськогосподарської продукції. Державний капітал слід
спрямовувати на залучення вітчизняних виробників
продукції – надання транспортних послуг, створення
філій ринків у сільських населених пунктах, де може
зберігатись продукція і за дорученням виробників
пропонуватись для реалізації. Централізовані фінансові кошти слід використовувати і для організації
аукційних торгів, у яких прямо не зацікавлені власники ринків. Реалізуючи продукцію за результатами
аукціонів у ранкові години виробники звільняються
від потреби торгівлі нею протягом усього дня. Крім
того, поширення інформації про ціни за результатами
аукційних торгів впливатиме на рівень цін у інших
каналах розподілу, обмежить можливості закупівельних організацій щодо монопольного маніпулювання
цінами.

рентоспроможної на зовнішньому ринку продукції у
складі кооперованих та інтегрованих систем. Інтеграторами таких систем переважно є переробні підприємства. Формуючи зони виробництва сировини з визначеними ознаками вони структуризують ринки,
створюють спеціалізовані сировинні зони. Виникають
кластерні формування підприємств, пов’язані спільним ланцюгом руху товарної маси. Дії таких підприємств узгоджуються та координуються. У результаті
цього досягаються як цілі господарської діяльності
кожного окремого учасника, так і загальні цілі аграрної політики держави, які полягатимуть у виробництві
та виведенні на ринок конкурентоспроможної тваринницької продукції. З урахуванням цього на створення таких інтегрованих систем слід спрямовувати
державну організаційну та фінансову підтримку.
У даний час державна фінансова підтримка має
компенсаційний характер, не забезпечує належного
розвитку галузей та підприємств, на які вона спрямовується. Доцільнішою є державна підтримка підприємств, які входять до складу інтегрованих структур,
зорієнтованих на виробництві конкурентоспроможної
продукції. Необхідною умовою такої підтримки може
бути розробка бізнес-плану виробництва продукції.
Підтримку слід спрямовувати на придбання засобів
виробництва, необхідних для реалізації бізнес-плану.
Для здійснення контролю за ціновим характером витрачання коштів державної підтримки її слід здійснювати на засадах приватно-державного партнерства.
Держава може залишатись власником засобів виробництва, придбаних за кошти державної підтримки до
виходу на проектну потужність, визначену бізнеспланом. Після цього дані засоби можуть бути передані на баланс підприємств, на які спрямовувалась фінансова підтримка. Переваги такої підтримки порівняно з нинішньою полягають у її вищій результативності, спрямованості на реалізацію потенціалу вітчизняного сільського господарства в умовах міжнародної
інтеграції України. Позитивний досвід сприятиме
поширенню інтегрованих систем на основі залучення
децентралізованих коштів.
Переваги сільського господарства, організованого
на засадах ринкової економіки проявляються лише за
умови належної сформованості інфраструктури аграрного ринку.
Поняття ринкової інфраструктури є порівняно новим для вітчизняної економічної науки. Без особливих
аргументів різні автори до складу інфраструктури
ринку відносять різні елементи, нерідко й ті, які прямо не пов’язані з функціонуванням суб’єктів ринку –
банки, консалдингові організації, мости, дороги тощо.
Одностайність представників різних точок зору полягає в тому, що до складу інфраструктури аграрного
ринку слід відносити всі організації, що можуть виконувати посередницькі функції – оптові ринки сільськогосподарської продукції, біржі тощо.
В Україні розроблялась державна цінова програма
розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції. На її розвиток спрямовувалась державна фінансова підтримка. Все ж особливістю вітчизняних
оптових ринків є те, що вони створювались приватним капіталом. Метою їх діяльності є максимізація

Висновки
Система державного регулювання сільського господарства в Україні дуже складна, фрагментарна,
спрямована на вирішення багатьох проблем без чітко
визначених стратегічних підходів. Таке регулювання
здійснюється в умовах неналежного рівня сформованості аграрного ринку і його інфраструктури. Результатом цього є висока мінливість цін, застосування
способів їх регулювання, що не забезпечили очікуваних результатів, компенсаційний характер державної
фінансової підтримки, яка лише частково послаблює
проблеми, що періодично виникають, ізольованість
від ринкових відносин невеликих суб’єктів господарювання, стійке скорочення чисельності фермерських
господарств. В умовах активізації міжнародних інтеграційних процесів державну фінансову підтримку
доцільно спрямовувати на розвиток інтегрованих
структур і виробництво у них конкурентоспроможної
на зовнішньому ринку продуктів.
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Інтегровані маркетингові комунікації – нова концепція чи новий погляд
на традиційний інструмент маркетингу 
Н.Р. Балук, Н.Ф. Басій, С.В. Скибінський
notika2002@ukr.net, basij@ukr.net, vmzia@ukr.net
Львівський торговельно-економічний університет,
вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79008, Україна
В статті розглянуто напрями порівняння понять «маркетингові комунікації» та «інтегровані маркетингові комунікації» у декількох аспектах: на основі аналізу дефініцій маркетингових комунікацій та інтегрованих маркетингових комунікацій різними авторами у науковій літературі, у аспекті формування стратегій маркетингових комунікацій та інтегрованих маркетингових комунікацій, у зв'язку з необхідністю обов’язкового інтегрування окремих засобів маркетингових комунікацій через неможливість їх використовувати відокремлено один від одного, з точки зору інтегрованості впливу інструментів маркетингових комунікацій на різні цільові аудиторії на кожному щаблі «комунікативної піраміди», в аспекті комплексного, інтегрованого і практично нероздільного впливу маркетингових комунікацій на ефективність маркетингової
діяльності підприємства загалом. На основі експертних оцінок проаналізовано тенденції розвитку ринку маркетингових
комунікацій в Україні. Зроблено висновок про інтегрованість усіх інструментів маркетингових комунікацій апріорі для всіх
суб'єктів ринку різного рівня для досягнення загальної ефективності їхньої маркетингової діяльності.
Ключові слова: маркетингова концепція, маркетингові комунікації, інтегровані маркетингові комунікації, стратегія
інтегрованих маркетингових комунікацій, комунікаційна піраміда, дерево комунікацій, цільова аудиторія, ринок маркетингових комунікацій, витрати на маркетингові комунікації.

Интегрированные маркетинговые коммуникации – новая концепция или
новый взгляд на традиционный инструмент маркетинга
Н.Р. Балук, Н.Ф. Басий, С.В. Скибинский
notika2002@ukr.net, basij@ukr.net, vmzia@ukr.net
Львовский торгово-экономический университет,
ул.Туган-Барановского, 10, Львов, 79008, Украина
В статье рассмотрены направления сравнения понятий «маркетинговые коммуникации» и «интегрированные маркетинговые коммуникации» в нескольких аспектах: на основании анализа определений маркетинговых коммуникаций и интегрированных маркетинговых коммуникаций различными авторами в научной литературе, в аспекте формирования стратегий маркетинговых коммуникаций и интегрированных маркетинговых коммуникаций, в связи с необходимостью обязательного интегрирования отдельных средств маркетинговых коммуникаций из-за невозможности их использования отдельно друг от друга, с точки зрения интегрированности влияния инструментов маркетинговых коммуникаций на разные
целевые аудитории на каждой ступени «коммуникативной пирамиды», в аспекте комплексного, интегрированного и практически неразделимого влияния на эффективность маркетинговой деятельности предприятия в целом. На основании
экспертных оценок проанализировано тенденции развития рынка маркетинговых коммуникаций в Украине. Сделано вывод
о интегрированности всех инструментов маркетинговых коммуникаций априори для всех субъектов рынка разного уровня
для достижения общей эффективности их маркетинговой деятельности.

Citation:
Baluk, N.R., Basiy, N.F., Skubinskyi, S.V. (2017). Integrated marketing communications – a new concept or a new look at the traditional marketing
tool. Scientific Messenger LNUVMB, 19(81), 70–73.
Scientific Messenger LNUVMB, 2017, vol. 19, no 81

70

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 81

Ключевые слова: маркетинговая концепция, маркетинговые коммуникации, интегрированные маркетингове коммуникации, стратегия интегрированных маркетинговых коммуникаций, коммуникационная пирамида, дерево коммуникаций,
целевая аудитория, рынок маркетинговых коммуникаций, издержки на маркетингове коммуникации.

Integrated marketing communications – a new concept or a new look at the
traditional marketing tool
N.R. Baluk, N.F. Basiy, S.V. Skubinskyi
notika2002@ukr.net, basij@ukr.net, vmzia@ukr.net
Lviv University of Trade and Economics,
Tuhan-Baranovskyi Str., 10, Lviv, 79008, Ukraine
In the article directions of comparison of concepts «marketing communications» and «integrated marketing communications»
are considered in a few aspects. On the basis of analysis of definitions of marketing communications and integrated marketing communications different authors in scientific literature are educe their similarity or identity. In the aspect of forming of strategies of
marketing communications and integrated marketing communications drawn conclusion about the necessity of their consideration
not as chaotic set of tools, but as integral system or strategy. In connection with the necessity of obligatory integration of separate
facilities of marketing communications impossibility is educed to use them separated one from other. From the point of view of integrating of influence of different instruments of marketing communications on different target audiences on every stage of «communicative pyramid» drawn conclusion about their general orientation on the achievement of certain goal of enterprise. In the aspect of
the complex, integrated and practically indivisible influence of marketing communications on efficiency of marketing activity of
enterprise impossibility to separate influence of separate facilities of marketing communications on general efficiency of communicative and marketing activity is educed on the whole. On the basis of expert estimations progress of market of marketing communications trends are analysed in Ukraine. A tendency is educed to repressing application of synthetic facilities of marketing communications, that envisage integration of separate classic instruments. Drawn conclusion about integrating of all instruments of marketing
communications a priori for all subjects of market of different level for the achievement of general efficiency them marketing activity.
Drawn conclusion about the necessity of application of marketing conception, but not his separate elements, in particular and the
integrated marketing communications. In opposite case to the enterprise will difficult expect the achievement of desirable result from
marketing activity on the whole and marketing communications in particular.
Key words: marketing conception, marketing communications, integrated marketing communications, strategy of the integrated
marketing communications, communication pyramid, tree of communications, target audience, market of marketing communications,
expense on marketing communications.

ція, що суттєво відрізняється від маркетингових комунікацій як таких.

Вступ
Ні в кого не виникає сумнівів щодо необхідності
застосування підприємствами на сучасному етапі
розвитку ринку маркетингових комунікацій. Маркетингові комунікації – не данина моді, а об’єктивна
необхідність. Найдосконаліший та найдоступніший за
ціною товар залишиться поза увагою споживача, якщо підприємство «зекономить» на комунікаціях. Ринок вимагає від підприємств не лише пропонування
такого товару (послуги), який би якнайповніше задовольняв потреби споживачів, відрізнявся від конкурентів та враховував інтереси інших суб’єктів, в т. ч. і
суспільства. Товар чи послуга повинні бути достатньою мірою представлені у максимальній кількості
ЗМІ та інших каналах комунікацій підприємства зі
своїми цільовими аудиторіями. Це обумовлюється і
глобалізацією ринків, і надзвичайно жорсткою конкуренцією, і не надто сильною чи принциповою відмінністю одних марок товару від інших.
Дослідженню питань маркетингових комунікацій
загалом та інтегрованих маркетингових комунікацій
зокрема приділяли увагу як вітчизняні, так і іноземні
науковці – Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Т. Дункан,
У. Уелс, Д. Бернет, С. Моріарті, А. Романов, Є. Ромат,
Т. Діброва, О. Братко, Т. Примак, Т. Лук’янець. Проте
у більшості публікацій інтегровані маркетингові комунікації розглядаються як принципово нова концеп-

Матеріал і методи досліджень
В даному дослідженні застосовувались загальнонаукові та маркетингові методи дослідження, дані
експертних оцінок, Інтернет-ресурси.
Результати та їх обговорення
Ми пропонуємо вважати інтегровані маркетингові
комунікації сучасним етапом розвитку класичних
маркетингових комунікацій, які апріорі є інтегрованими. Зокрема, інтегрованість маркетингових комунікацій ми розглядаємо у таких аспектах:
 з точки зору порівняння визначень понять «маркетингові комунікації» та «інтегровані маркетингові
комунікації»;
 інтегрованість маркетингових комунікацій як
стратегії у вигляді так званого «дерева комунікацій»;
 необхідність обов’язкового інтегрування окремих засобів маркетингових комунікацій через неможливість їх використовувати відокремлено;
 інтегрованість маркетингових комунікацій з точки зору їх впливу на різні цільові аудиторії на різних
етапах «комунікаційної піраміди»;

Scientific Messenger LNUVMB, 2017, vol. 19, no 81

71

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 81

 комплексний вплив маркетингових комунікацій
на ефективність маркетингової діяльності підприємства;
 з точки зору витрат на маркетингові комунікації.
Якщо розглянути визначення маркетингових комунікацій та інтегрованих маркетингових комунікацій
різними науковцями, то можна помітити певну подібність формулювань. Зокрема, якщо зіставити дефініції
різних авторів або навіть одних і тих же авторів у

різних виданнях, або різних розділах одного і того ж
видання (табл. 1), то тлумачення цих двох категорій
зводяться до спільного твердження – і маркетингові
комунікації, й інтегровані маркетингові комунікації
являють собою поєднання (або систему) засобів реклами, стимулювання збуту, особистого продажу,
зв’язків з громадськістю та ін., які застосовуються для
досягнення запланованого уявлення про підприємство
та його продукцію.
Таблиця 1
Порівняння визначень понять «маркетингові комунікації» та «інтегровані маркетингові комунікації»

Визначення маркетингових комунікацій
1
Маркетингові комунікації – (комплекс просування,
загальна програма маркетингових комунікацій) специфічне поєднання засобів реклами, особистого продажу,
стимулювання збуту і зв’язків з громадськістю, що застосовуються підприємством для досягнення рекламних і маркетингових цілей (Kotler et al., 2001)
Маркетингові комунікації – сукупність методів і форм
передачі інформації (реклама, особистий продаж, стимулювання збуту, паблік рілейшнз, прямий маркетинг
тощо), спрямованих на обрану аудиторію, які використовують для досягнення маркетингових цілей підприємства (Dibrova, 2009).
Маркетингові комунікації – система налагодженого
обміну інформацією з ринком збуту, яка дозволяє підприємству адаптуватися до ринкових умов, що змінюються, і добиватися маркетингових цілей (Bratko, 2006).
Маркетингові комунікації – це зв’язки, що утворюються фірмою з контактними аудиторіями (споживачами, постачальниками, партнерами і т. п.) через різноманітні впливи, до яких відноситься реклама, паблік рілешнз, стимулювання збуту, пропаганда, особистий
продаж, а також неформальні джерела інформації у
вигляді пліток і чуток. Основне завдання МК – донести
до цільової аудиторії основну конкуренту відмінність
бренда, яка своєю чергою вплине на вибір і покупку
товару споживачем (Romanov and Pan'ko, 2006).

Визначення інтегрованих маркетингових комунікацій
2
Інтегровані маркетингові комунікації – концепція, згідно з
якою компанія ретельно обдумує і координує роботу своїх
численних каналів комунікацій – реклами в ЗМІ, особистого
продажу, стимулювання збуту, паблік рілейшнз, прямого
маркетингу, упакування товару та інших з метою вироблення чіткого, послідовного і переконливого уявлення про
компанію та її товари (Kotler et al., 2001)
Інтегровані маркетингові комунікації – концепція планування маркетингових комунікацій, що виходить із необхідності оцінки стратегічної ролі кожного з її елементів
(реклама, стимулювання збуту, паблік рілейшнз, особистого
продажу тощо) у стратегії просування, пошуку їх оптимального сполучення для забезпечення чіткого й послідовного
впливу комунікаційних програм компанії для просування
конкретної марки (Dibrova, 2009).
Інтегровані маркетингові комунікації – це постійна взаємодія всіх складових маркетингової комунікації,
об’єднаних з метою налагодження інформаційних взаємозв’язків із суб’єктами ринку (Bratko, 2006).
Інтегровані маркетингові комунікації – вид комунікаційномаркетингової діяльності, вирізняється особливим синергічним ефектом, що виникає внаслідок оптимального
поєднання реклами, директ-маркетингу, стимулювання
збуту, ПР і інших комунікаційних засобів та прийомів і
інтеграції всіх окремих повідомлень (Romanov and Pan’ko,
2006).

Інший аспект інтегрованості маркетингових комунікацій – погляд на них не як на хаотичний набір інструментів, а як на стратегію, що має вигляд цілісного
«дерева комунікацій». «Дерево маркетингових комунікацій» повинно прорости на певному підґрунті, що
складається з досліджень цільової аудиторії, конкурентного середовища та самого комунікатора (включаючи параметри пропонування і конкурентні переваги). Корінням «дерева комунікацій» є ідея, покладена
в основу комунікацій, їх мета та завдання. Стовбур –
стратегія та тактика, гілки – позиціювання товару,
марки, підприємства, а листя та плоди – конкретні
засоби комунікацій. Виходячи з такого підходу, маркетингові комунікації не можуть бути окремими інструментами, а повинні розглядатись як інтегрована,
цілісна система впливу на цільові аудиторії суб’єкта
ринку.
Ще один напрям інтегрування маркетингових комунікацій, на нашу думку, полягає у неможливості
застосування окремих засобів незалежно від інших.
Так наприклад, стимулювання збуту неможливо за-

Виходячи з цього, напрошується висновок про те,
що маркетингові комунікації апріорі повинні бути
інтегрованими, якщо підприємство застосовує маркетингову концепцію, а не окремі інструменти маркетингу. Крім того, маркетингові комунікації не є виключною сферою дії комплексу проштовхування. Дія всіх
компонентів комплексу маркетингу є також «неформальними засобами комунікацій». В рамках концепції
маркетингу всі елементи комплексу маркетингу (в
тому числі і всі засоби комунікацій) повинні застосовуватись комплексно, інтегровано, взаємно доповнюючи та взаємно посилюючи один одного. Ці наші
міркування підтверджує також думка Д. Джоббера,
який стверджує, «маркетингові комунікації не є виключною сферою дії комплексу проштовхування. Дія
всіх компонентів маркетингового комплексу спрямована на цільових споживачів. Сам товар свідчить про
свою якість; індикатором якості для споживачів може
бути ціна, а вибір певного каналу розподілу також
впливає на ставлення споживача до товару» (Jobber,
2000).
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Інтегрованість маркетингових комунікацій простежується також і з точки зору витрат на них. Все
більше компаній, виходячи з розуміння важливості
інтегрування впливу окремих інструментів в єдину
цілісну систему маркетингових комунікацій, переорієнтовують свої бюджети комунікацій на комплексні
заходи і засоби. Так, за оцінками експерта Всеукраїнської рекламної коаліції М. Лазебника (Lazebnyk,
2016) за 2015 р. порівняно з 2014 р. витрат на рекламу
в пресі зменшились на 21%, на зовнішню рекламу –
на 7,5%, рекламу в кінотеатрах – на 20%. Тимчасом як
витрати на інтегровані засоби маркетингових комунікацій зросли на 15%. Якщо проаналізувати дані за
попередні менш кризові роки, то тенденція така ж
сама. У 2012 р. порівняно з 2011 р. приріст традиційних засобів складав не більше ніж 10% (ТБ-реклама –
5%, преса – 8,6%), а комплексні засоби – понад 10%
(спонсорство – 20%, директ-маркетинг – 17%, трейдмаркетинг – 10%, event-маркетинг – 10%). Отже, оцінки експертів ринку комунікацій також свідчать на
користь інтегрованих маркетингових комунікацій.

стосувати без рекламної підтримки, персональний
продаж важко собі уявити без заходів стимулювання і
тієї ж реклами, продактплейсемен також потребує
попередньої і наступної рекламної підтримки. Крім
того, сучасний комплекс проштовхування включає,
крім класичних. ще й синтетичні засоби – спонсорство, виставкову діяльність, фірмовий стиль підприємства, прямий маркетинг, неформальні вербальні маркетингові комунікації, які вже є інтегрованими та включають елементи різних засобів комунікацій.
Інтегрованими є маркетингові комунікації і з точки зору їх впливу на цільову аудиторію споживачів на
кожному етапі так званої комунікативної піраміди. Як
відомо, основними щаблями комунікативної піраміди
є наступні стани готовності покупця до здійснення
купівлі: незнання. поінформованість, знання, прихильність, перевага, купівля, повторна купівля, лояльність до марки. Відповідно відрізняються і цілі маркетингових комунікацій на кожному з зазначених етапів: на перших – це переважно інформування, на наступних – формування бажаного образу, стимулювання купівель, на останніх – збереження прихильності,
нагадування та стимулювання повторних купівель.
Цих цілей неможливо досягнути лише одним засобом
комунікацій. Тільки комплексне їх поєднання дасть
потрібний ефект (рис. 1). Якщо ж не дотримуватись
такого принципу, то певні щаблі «комунікаційної
піраміди» будуть пропущені, що може призвести до
спотворення усього процесу комунікацій.

Висновки
Узагальнюючи вищенаведені аргументи, можна
зробити висновок – якщо підприємство застосовує
концепцію маркетингу, а не окремі його елементи, то
маркетингові комунікації повинні бути інтегрованими
і не можуть бути іншими. В протилежному випадку
підприємству важко буде очікувати досягнення бажаного результату від маркетингової діяльності загалом
та маркетингових комунікацій зокрема.
Перспективи подальших досліджень. Дослідження
тенденцій та перспектив розвитку ринку маркетингових комунікацій з урахуванням умов динамічного
бізнес- та медіа-середовища.
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Рис. 1. Ціль інтегрованих маркетингових комунікацій на різних щаблях комунікативної піраміди*
* Розроблено авторами

Інтегрованість маркетингових комунікацій з точки
зору їхнього впливу на ефективність маркетингової
діяльності також, на нашу думку, очевидна. Ефектом
від застосування маркетингових комунікацій може
бути і зростання обсягів продажу чи ринкової частки
(тобто економічний ефект), і створення певного рівня
поінформованості цільової аудиторії про марку, усвідомлення її переваг порівняно з конкуруючими (інтелектуальний ефект), і задоволення споживача від
володіння якісним товаром (емоційний ефект), і створення певного іміджу для підприємства або підвищення статусу споживача в суспільстві (соціальний
ефект). Жоден з названих ефектів не досягається лише
засобами одного виду комунікації. Вплив відбувається комплексно, і неможливо відділити вплив реклами
від впливу паблік рілейшнз чи стимулювання збуту.
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Ефективність виробництва аграрної продукції сільськогосподарськими
підприємствами Львівщини 
А.М. Шульський
pretty_62@ukr.net
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, Львів, 79010, Україна
В статті проведено дослідження щодо ефективності виробництва аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами Львівської області. Загальна їх кількість представлена в таблиці 1. Аналіз рівня рентабельності виробництва
ними окремих видів продукції сільського господарства, що наведено в таблиці 2, дає підстави констатувати, що в рослинницьких галузях продукування продукції є рентабельним за винятком виробництва картоплі у 2016 р. (рівень збитковості
становив – 7,9% і цукрового буряку в 2005 р. (рівень збитковості складав – 15,3%). В тваринництві ситуація більш складніша – тут значна частина виробництва різних видів продукції збиткова. Через низьку рентабельність припинили ведення
вівчарства і козівництва. Узагальнено показники ефективності виробництва продукції, які протягом 2010 р., 2015 р. і
2016 р. були позитивними. Однак ці досягнення не слід розглядати з позиції розв’язання проблем ефективності, адже в
загальних показниках часто не знаходять відображення конкретні негативні явища. Дані таблиці 2 є тому підтвердженням. З наведеного матеріалу можна констатувати, що в умовах сьогодення значної підтримки вимагає галузь тваринництва. При цьому значну роль у цій підтримці повинна відігравати держава.
Ключові слова: ефективність, виробництво, рівень рентабельності, аграрна продукція, сільськогосподарські підприємства, рослинництво, тваринництво.

Efficiency of production of agrarian products by agricultural enterprises
of Lviv region
A.N. Shulskyy
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Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv,
Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine
The article analyzes the efficiency of agricultural production by agrarian enterprises. To accomplish the tasks and on the basis of
this achievement, the goal of the study was conducted in a certain logical sequence using statistical materials during 2005–2016.
Thus, in particular, the beginning of the study was carried out in the presence of all agricultural enterprises in the Lviv region and in
the context of their separate groups. At the same time, each separate group of enterprises, presented separately using the materials
of the Commercial Code. Such methodological approaches have allowed to find out the essential common and distinctive features of
each individual group. The analysis of the level of profitability of the main types of agricultural products produced by agricultural
enterprises of Lviv region (Table 2) gives grounds to state that in the plant growing areas the production of the products is profitable
for the exclusion of potato production in 2016 (the level of loss-making was 7.9% and sugar beet in 2005 (the level of loss-making
was 15.3%). In the livestock sector, the situation is more complicated, with a large part of the various types of products being unprofitable, because of the low profitability they stopped keeping sheep and goats.
Table 3 shows the generalized performance indicators of production during 2010; 2015 and 2016 were positive. However, these
achievements should not be considered from the standpoint of solving the problems of efficiency, because in general indicators are
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often not reflected specific negative phenomena. The data in Table 2 is a confirmation. From the given material it is possible to state
that in the present conditions considerable support is required by the livestock sector. At the same time, the state should play a significant role in this support.
Key words: efficiency, production, profitability level, agrarian products, agricultural enterprises, plant growing, animal husbandry.

тати опубліковувати як у наукових, так і в інших виданнях.
Постановка завдання полягає у розробці конкретних підходів для досягнення поставленої мети. Ціль
даної роботи – визначення і обґрунтування основних
показників ефективності ведення аграрного виробництва сільськогосподарськими підприємствами, які в
сучасних умовах є одними із провідних господарських формувань у системі АПК.

Вступ
Виробництво аграрної продукції забезпечується
різними видами господарських формувань, провідне
місце серед яких займають сільськогосподарські підприємства. Ці господарські структури в умовах сучасності відіграють провідну роль. Такими вони будуть і на ближчу перспективу. Враховуючи ці обставини, суть постановки проблеми полягає в тому, щоб
обґрунтувати цей позитивний напрям розвитку сільськогосподарських підприємств з використанням
показників ефективного ведення господарської діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективність ведення аграрного виробництва є одним із ключових напрямів результативного здійснення діяльності організаційно-господарськими структурами системи АПК. Цими проблемами займалися і займаються в
умовах сучасності ціла плеяда відомих вченихаграрників, серед яких відзначимо: А.Г. Андрійчук,
О.В. Березін, В.М. Жук, М.Й. Малік, Ю.О. Лупенко,
В.Я. Месель-Веселяк, С.В. Мочерний, О.В. Олійник,
О.Р. Шпикуляк та інші (Mochernyi, 2002; Andriichuk,
2005; Oliinyk, 2010; Berezin and Plotnyk, 2012; MeselVeseliak, 2016; Malik аnd Shpykuliak, 2017; Korysko,
2017). Однак, незважаючи на значну кількість досліджень і публікацій одержаних результатів досліджень, в останні роки, проблему ефективності варто
досліджувати й надалі. Адже аграрне виробництво, як
і будь-яка сфера національного господарства, постійно розвивається і удосконалюється під впливом чинників внутрішнього і зовнішнього середовища. І ці
зміни слід детально досліджувати, а одержані резуль-

Результати та їх обговорення

Серед різних форм господарювання, що забезпечують виробництво аграрної продукції в Україні,
помітне місце займають сільськогосподарські підприємства. Вони різноманітні щодо форм власності,
організації ведення господарської діяльності та ін., а
також різняться за кількістю їх в системі АПК
(табл. 1). При цьому, варто зауважити, їх наявність
постійно змінювалася протягом досліджуваних років
під впливом умов внутрішнього та зовнішнього середовища. Дані таблиці 1. підтверджують сказане.
Враховуючи тему дослідження даної публікації, виникає об’єктивна необхідність щодо більшої конкретизації представленої інформації, що і нами буде зроблено
нижче. Отож, з’ясуємо перш за все, як трактується поняття сільськогосподарське підприємство. В статистичних збірниках відзначається, що це: «суб’єкт господарювання», який має право юридичної особи, або
відокремлений підрозділ юридичної особи, що здійснює
систематичну виробничу діяльність у галузі сільського
господарства. До складу сільськогосподарських підприємств включають також фермерські господарства (Andriichuk, 2005).
Таблиця 1*
Кількість сільськогосподарських підприємств Львівщини (станом на 1 листопада, одиниць)
Форми господарств

2005 р.

2010 р.

2015 р.

2016 р.

Усього
у тому числі:
1725
1490
1428
1209
господарські товариства
304
250
224
251
приватні підприємства
200
177
128
119
виробничі кооперативи
12
13
16
31
фермерські господарства
1161
1002
1044
788
державні підприємства
23
10
6
7
підприємства інших форм господарювання
25
38
10
13
Примітка: * тут і далі використано матеріали Статистичного збірника (Korysko, 2017)

Питання включення фермерських господарств до
складу сільськогосподарських підприємств є дискусійним і відповідь є неоднозначною. Не будемо вдаватися в наукову полеміку з цих проблем, лише відзначимо, що, на наше переконання, кожна форма
господарювання в системі введення аграрного виробництва повинна зайняти свою характерну саме для неї
відповідну нішу за наслідками господарювання, а не

2016 р. «+», «-» до
2005 р.
2015 р.
-516
-53
-1
+19
-373
-16

-219
+27
-9
+15
-256
+1

-12

+3

розчинятися у загальних показниках господарювання
певної групи. Згідно з Законом України «Про фермерське господарство» відзначено, що фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, має статус
сімейного фермерського господарства, за умови, що в
його підприємницькій діяльності використовується
праця членів такого господарства, якими є виключно
члени однієї сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного
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вини доцільно було б статистичним органам одночасно
із кількістю сільськогосподарських підприємств подавати цифрову інформацію про наявність земельних
угідь у них.
Крім сказаного вище, варто проаналізувати деякі
цифрові показники. Насамперед це наявність виробничих кооперативів. Хоча у 2016 р. наявність цих
структур зросла з 12 одиниць у 2005 р. до 31 одиниць
у 2016 р., однак це не означає, що досягнуто значних
зрушень у розвитку кооперативного руху у Львівській
області. Саме тому в сучасних умовах слід приділити
значну увагу розвитку кооперації в аграрному виробництві. При цьому важливо інтенсивно розвивати не
тільки виробничу, але і обслуговуючу кооперацію.
Щодо державних підприємств, то їх кількість зменшилась до критичної межі. В останні роки (2015 р. і
2016 р.) їх зменшилось до 6–7 одиниць на Львівщині,
тоді як у 2005 р. їх нараховувалось 23 підприємств.
Ми вважаємо, що держава повинна займати більш
помітне і вагоме місце в аграрному виробництві, ніж
вона займає зараз. Ці господарства повинні бути високомеханізовані, характеризуватися високим рівнем
організації технологічних і управлінських процесів і,
що головне, високою ефективністю виробництва продукції. Все це в комплексі дозволило б їм бути зразком та еталоном для здійснення аграрної діяльності
іншими господарськими формуваннями.
Підсумовуючи вищесказане, відзначимо, що важливими показниками розвитку як сільськогосподарського, так і інших галузей національного господарства
є ефективність їх ведення. В енциклопедичних виданнях щодо аграрної сфери стверджується: «Ефективність сільського господарства – результативність
господарської і фінансової діяльності суб’єктів господарювання, здатних забезпечувати високі показники
продуктивності праці зниження фондовіддачі та собівартості, зростання рентабельності, врожайності сільськогосподарських культур та ін.» (Mochernyi, 2000).
Отож, ефективність виробництва сприяє раціональному і результативному веденню виробничої діяльності і є наслідком її ведення. Ефективність, як відомо,
характеризується цілим комплексом різноманітних
показників, важливим серед яких є рівень рентабельності. Щодо сільського господарства. Цей показник
трактується, як показник ефективності виробництва
різних видів сільськогосподарської продукції (зерна,
овочів, м’яса тощо), окремих галузей (рослинництва,
тваринництва та ін.)господарств і всього сільського
господарства (Mochernyi, 2000). Для конкретизації
результатів дослідження рівня рентабельності основних видів аграрної продукції, з’ясуємо, що цей показник трактується як: «відношення прибутку від реалізації продукції до повних витрат, собівартості її виробництва та обігу» (Mochernyi, 2000). Обчислені рівні
рентабельності основних видів аграрної продукції
представлені у таблиці 2.
Наведені показники рівня рентабельності основних видів аграрної продукції у сільськогосподарських
підприємствах Львівської області характеризуються
за досліджуваний період 2005–2016 рр. різними величинами. Деякі показники з деяких видів продукції
відзначаються їх строкатістю, що є причиною не ви-

кодексу України. Слід відзначити, що фермерське
господарство може здійснювати свою діяльність у
статусах як юридичної особи, так і неюридичної особи (організовується на основі діяльності фізичної
особи – підприємця і має статус сімейного фермерського господарства).
В склад сільськогосподарських підприємств, як
показують матеріали таблиці 1, входять інші господарські формування, суть і зміст діяльності яких
представимо із інформації, що міститься в Господарському кодексі. Отож:
 господарськими товариствами визначаються
підприємства або інші суб’єкти господарювання,
створені юридичними та/або громадянами шляхом
об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності
товариства з метою одержання прибутку
(Berezin and Plotnyk, 2012);
 приватним підприємством визначається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, осіб без громадянства та
його (їх праці) чи з використанням найманої праці.
Приватним також є підприємство, що діє на основі
приватної власності суб’єкта господарювання – юридичної особи (Berezin and Plotnyk, 2012);
 виробничим кооперативом визнається добровільне об’єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої господарської
діяльності, що базується на їх особистій трудовій
участі та об’єднанню внесків, участі в управлінні
підприємством та розподілу доходу між учасниками
кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності
(Berezin and Plotnyk, 2012);
 державне унітарне підприємство утворюється
компетентними органами державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частини,
і входять до сфери його управління (Berezin and
Plotnyk, 2012).
Різні господарські формування відрізняються між
собою в основному формами власності, їх організації
та підходами до здійснення ними виробничої діяльності і управління. Протягом досліджуваного періоду
кількість сільськогосподарських підприємств не є
стабільною величиною. При цьому спостерігаються
тенденції до їх зменшення (табл. 1). Це зменшення не
означає зниження можливостей виробничої діяльності. Тут фактично відбулись процеси кількісного зменшення господарюючих одиниць шляхом їх укрупнення, що супроводжувалося збільшенням земельних
угідь. Так, скажімо, кількість фермерських господарств у 2016 р. зменшилась до 788 одиниць проти
1002 одиниць у 2005 р., однак площі сільськогосподарських угідь збільшились у 2016 р. до 55437 гектарів, у тому числі ріллі до 51036 га, тоді як у 2005 р. ці
показники відповідно складали: 54113 і 47421 га, а це
становило рівня 2016 відповідно: 97,6 і 92,9%.
Отож, аналізуючи кількісне зменшення чи збільшення тих чи тих господарських одиниць, необхідно
одночасно брати до уваги зміни у них земельних угідь,
наявність яких і характеризує потенційні можливості
підвищення їх виробничої діяльності. Через ці обста-
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молочне скотарство (рівень рентабельності виробництва молока зріс із 8,0% у 2005 р. до 21,2% у 2016 р.),
свинарство (тут рівень рентабельності свинини зріс
від 10,8% у 2010 р. до 50,4% у 2015 р. і 33,9% у
2016 р.). Позитивними зрушеннями характеризується
виробництво курячих яєць. Вся інша продукція тваринництва відзначається в більшій мірі нерентабельним веденням, ніж рентабельним. Отож на ці галузі
повинні бути сконцентровані зусилля щодо виведення
їх із стану збитковості. Помітну роль у цих процесах
повинна відігравати держава, надаючи певні суми
фінансової допомоги.
Рівень рентабельності окремих видів аграрної
продукції відображається у її сукупності забезпечення
рентабельного ведення окремих галузей, чи взагалі
визначає ефективність виробництва в цілому. Враховуючи ці аспекти, в таблиці 3 наведена цифрова інформація щодо прибутковості (збитковості) як окремих
аграрних галузей, так і господарської діяльності в
цілому.

явлення чітких тенденцій і закономірностей їх змін.
Так, скажімо, культури плодові та ягідні характеризувалися у 2005 р. і 2010 р. збитковістю (-49,4 і
-60,5%), а у 2015 р. рівень їх рентабельності сягнув
позначки 213.3%, а в наступному році знизився до
10,1%. Коли більш деталізовано проаналізувати рівень рентабельності продукції за 2016 р., то можна
констатувати, що серед продукції рослинництва нерентабельною була лише картопля, а серед тваринницької продукції – велика рогата худоба і птиця на м’ясо.
Щодо позитивних зрушень, то варто відмітити, що
за досліджуваний період відбулось незначне підвищення рівня рентабельності вирощування цукрових
фабричних буряків. В цій галузі утвердилася тенденція до зростання їх рівня рентабельності. Досить також відзначити, що буряківництво за колишньої системи було провідною галуззю сільського господарства
Львівщини. Такою вона стає в умовах сучасності і
такою, безумовно, вона повинна бути і в майбутньому. Серед продукції тваринного походження значною
стабільністю рентабельного ведення відзначається

Таблиця 2
Рівень рентабельності основних видів аграрної продукції у сільськогосподарських підприємствах
Львівщини, %
Види продукції

2005 р.

2010 р.

2015 р.

2016 р.

Культури зернові та зернобобові
Буряк цукровий фабричний
Культури овочеві відкритого грунту
Картопля
Культури плодові та ягідні
Молоко
Велика рогата худоба на м’ясо
Свині на м’ясо
Вівці і козине м’ясо
Птиця на м’ясо
Яйця курячі

2,4
-15,3
39,9
4,8
-49,4
8,0
-34,9
21,5
-46,9
13,1
18,7

4,5
56,0
95,9
41,2
-60,5
15,0
-36,4
10,8
-45,6
4,0
-5,5

25,3
44,0
184,9
0,9
213,3
15,0
-15,5
50,4
-5,7
21,6

11,3
61,4
16,1
-7,9
10,1
21,2
-18,1
33,9
-1,2
24,1

2016 р. «+», «-» до
2005 р.
2015 р.
+8,9
-14,0
+59,3
+17,4
-20,8
+165,8
-12,7
-8,8
+59,5
-203,2
+13,2
-6,2
+16,8
-2,6
+12,4
-16,5
-14,3
+4,5
+5,4
+2,5

Таблиця 3
Ефективність виробництва аграрної продукції у сільськогосподарських підприємствах Львівщини
Показники
Прибуток, збиток (-) від реалізації
аграрної продукції, млн грн
у тому числі:
продукція рослинництва
продукція тваринництва
Рівень рентабельності виробництва
аграрної продукції, %
у тому числі:
продукція рослинництва
продукція тваринництва

2016 р. «+», «-» до
2005 р.
2015 р.

2005 р.

2010 р.

2015 р.

2016 р.

22,0

333,7

1297,3

987,2

4,5 раза

76,1

27,0
-4,5

331,1
2,6

1109,7
187,6

825,5
161,7

76,1
166,2

74,4
86,2

7,9

27,6

28,3

21,9

+14,0

-6,4

17,2
-3,6

39,6
0,7

29,4
22,9

23,1
17,4

+5,9
+21,0

6,3
-5,5

Як показують дані таблиці 3, протягом досліджуваних років (2005 р., 2015 р. і 2016 р.) аграрна галузь
у сільськогосподарських підприємствах Львівщини
були прибутковою, за винятком продукції тваринництва у 2005 р., сума збитку у цьому році становила
4,5 млн грн. Такими самими тенденціями характеризується рівень рентабельності в загальному виразі і в
галузевому розрізі. Тут все вписується у відомий
принцип: «Збільшення прибутковості сприяє зростанню рівня рентабельності і навпаки».

Висновки
На основі проведеного дослідження можна констатувати про наступне:
– до складу сільськогосподарських підприємств
входять різноманітні за своєю структурною і організаційною будовою господарські формування. Вони
також різняться формами власності, наявністю земельних угідь та їх використанням, технологією виробництва, здійснення організаційних процесів тощо.
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Саме найбільш важлива складова це земельні угіддя. І
саме тому статистичним органам разом із кількістю
господарств (табл. 1) слід наводити інформацію про
наявність в них земельних угідь;
– визначення рівнів рентабельності аграрної продукції (табл. 2) вказують, що не всі їх види є рентабельними. Через ці обставини вважаємо за необхідне
розробки конкретних заходів щодо підтримки виробництва тих видів продукції сільського господарства,
які є нерентабельними. При цьому особлива роль в
цих процесах повинна належати державі, яка має
виступати як стабілізуюча складова аграрних галузей.
Дані таблиці 3 діалектично зв’язані із показниками
таблиці 2 і доповнюють одні одних.
Узагальнюючи вищесказане, відзначимо, що хоча
в останні роки сільськогосподарські підприємства
Львівщини досягли деякого підвищення економічної
ефективності аграрної продукції, однак вони не в
повній мірі використали свій потенціал для зростання
ефективного ведення як окремих аграрних галузей,
так і господарської діяльності в цілому. Однак ця тема
окремих нових пошукових досліджень і, отже, підготовки нових публікацій.
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Тенденції виробництва аграрної продукції суб’єктами
господарювання Львівщини 
М.Г. Шульський
pretty_62@ukr.net
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, Львів, 79010, Україна
В результаті проведених досліджень за обраною темою виявлено певні тенденції виробництва аграрної продукції як
всіма категоріями господарств, так і в розрізі окремих їх груп. Для більш глибшого вникнення в суть процесів дослідження
обрано тривалий період розвитку сільськогосподарського виробництва, а саме: період колишньої соціалістичної системи
господарювання (1990 р.) і період формування ринкових відносин та їх розвиток по сьогоднішній день (2000 р.; 2010 р.;
2015 р. і 2016 р.). Обрання таких часових рамок досліджень дозволило прослідкувати стан виробництва аграрної продукції
протягом тривалого періоду (1990–2016 рр.) і на основі одержаних результатів досліджень виявити певні тенденції. Обчислення індексів сільськогосподарської продукції за категоріями господарств підтвердило наявність виявлених закономірностей.
Одержані результати дають вагомі підстави стверджувати, що питома вага виробництва аграрної продукції господарствами населення зростала з 1990 до 2000 р. (із 51,7% до 90,2%), а починаючи з 2000 р., цей показник поступово і динамічно зменшується із 90,2 у 2000 р. до 64,1% у 2016 р. Сільськогосподарські підприємства характеризуються зворотніми
тенденціями – їх частка динамічно збільшується. Ми вважаємо, що це є закономірні процеси і вони будуть розвиватися й
надалі. До якого часу? Відповіді на це питання можна дати лише тоді, коли провести нові дослідження за новою темою.
Ключові слова: тенденції, виробництво, аграрна продукція, суб’єкти господарювання, сільськогосподарські підприємства, господарства населення, сільське господарство.

Trends in the production of agrarian products by business
entities of Lviv region
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As a result of researches on the chosen theme, certain tendencies of production of agrarian products were identified as all categories of farms, and in the context of their separate groups. For a deeper insight into the nature of the research processes, a long
period of development of agricultural production was chosen, namely the period of the former socialist economic system (1990) and
the period of formation of market relations and their development to date (2000, 2010, 2015 p. and 2016). The selection of such a
time frame for research allowed us to follow the state of production of agrarian products over a long period (1990–2016) and to
identify certain trends based on the results of studies. The calculation of indices of agricultural products by categories of farms
confirmed the presence of the revealed patterns.
Concerning the concretization of research on trends in the production of agricultural products by the subjects of the economy of
Lviv region, the share of the main categories of farms in the production of agricultural products by the categories of farms was
determined. The obtained results give a good reason to assert that the share of agrarian production by households grew from 1990
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to 2000 (from 51.7% to 90.2%), and since 2000, this indicator gradually and dynamically decreases from 90,2 in 2000 to 64.1% in
2016. Agricultural enterprises are characterized by reverse trends – their share is dynamically increasing. We believe that these are
natural processes and they will continue to evolve. Till what time? Answers to this question can only be given when conducting new
research on a new topic.
Key words: trends, production, agrarian products, business entities, agricultural enterprises, households, agriculture.

змогу представити виробництво всієї сільськогосподарської продукції в досліджуваній області. Приступаючи до реалізації поставленої мети, уточнімо найбільш важливі терміни і визначення які зустрічаються
у даній публікації.
Для реалізації поставленого завдання використаємо матеріали Статистичного збірника (Korysko, 2017).
Отож:

продукція сільського господарства (у постійних цінах) – вартість продукції рослинництва і тваринництва, отриманої внаслідок вирощування сільськогосподарських культур і використання сільськогосподарських тварин, а також обсяги зміни незавершеного виробництва у рослинництві, обсяг вирощування
молодих насаджень за рік та обсяг вирощування сільськогосподарських тварин (приплід, приріст живої
маси);

постійні ціни – середньозважені ціни року,
прийнятого за основу для порівняння;

господарства населення – домогосподарства,
що здійснюють сільськогосподарську діяльність як з
метою самозабезпечення продуктами харчування, так
і з метою виробництва товарної сільськогосподарської продукції. До цієї категорії виробників віднесені
також фізичні особи – підприємці, які проводять свою
діяльність у галузі сільського господарства;

сільськогосподарське підприємство – суб’єкт
господарювання, який має право юридичної основи,
або відокремлений підрозділ юридичної особи, що
здійснює систематичну виробничу діяльність у галузі
сільського господарства. До складу сільськогосподарських підприємств включають також фермерські
господарства.
Наведені трактування, що містяться у Статистичному збірнику, в основному об’єктивно відображають
суть і зміст кожного терміну. Саме через ці обставини
ми використаємо дані визначення при підготовці даної статті. Це по-перше. А по-друге, цілком
об’єктивно постало питання, а за який період слід
використати статистичні матеріали? Це питання є
досить складним в самій його постановці та практичному вирішенні. Не будемо проводити дискусії з цієї
надто важливої проблеми – це є тема для окремої
публікації, а лише відзначимо, що нами обрані роки,
коли відходила колишня соціалістична система аграрного господарювання (1990 р.) і коли запрацювала
відома передовим країнам світу і була маловідома у
нашій державі ринкова економіка. Цей період представлений такими роками: 2000; 2010; 2015 і 2016.
Наведену статистичну інформацію було порівняно
між цими системами господарювання (2016 р. у % до
1990 р.) і в самій ринковій системі (2016 р. у % до
2015 р.). Одержані результати таких підходів наведені
в таблиці 1.

Вступ
Суть постановки проблеми в даній публікації полягає в тому, щоб з’ясувати, в яких обсягах, в які періоди виробляли аграрну продукцію як всі категорії
господарств у досліджуваній області, так і їх окремі
групи. Це необхідно не тільки для того, щоб відобразити процеси виробництва продукції в умовах сьогодення, а й передбачити, які форми господарювання
будуть розвиватися інтенсивніше, які повільніше і які
з негативними результатами. Розв’язання цих проблем є фундаментом для подальших досліджень тенденцій розвитку виробництва аграрної продукції як у
цілому в досліджуваній області, так і в розрізі окремих категорій сільськогосподарських виробників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження тенденцій виробництва аграрної продукції як
на регіональному, так і державному рівнях проводила
ціла плеяда науковців протягом тривалого періоду.
Можна із впевненістю сказати, що ні одне аграрне
видання на своїх шпальтах не уникає цієї теми – вона
є важливою складовою як минулих, так і сучасних
досліджень і публікацій. Серед авторів, які досліджували і публікували результати досліджень, варто виділити таких, як В.Г. Андрійчук, Я.М. Гадзало,
В.М. Жук, М.В. Зубець, Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік,
В.Я. Месель-Веселяк, Б.Й. Пасхавер, М.І. Пугачов,
П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин та інші (Mochernyi, 2000;
Prysiazhniuk et al., 2011; Zbarskyi, 2011; MeselVeseliak, 2012; Paskhaver, 2013; Hadzalо et al., 2016).
Однак, які б не були глибокі, всебічні та комплексні дослідження, вони все-таки не вичерпують у повній мірі проблематику даної тематики. І насамперед
це обумовлено тим, що кожен рік господарювання в
аграрному секторі економіки вносить свої характерні
особливості, доповнення і поправки у попередні твердження вчених. Все це в комплексі вимагає продовження всебічних досліджень за даною темою постійно, що ми фактично проводимо у цій публікації.
Постановка завдання. Завдання даної публікації
полягає в тому, щоб дослідити, які зміни відбулись у
виробництві аграрної продукції як всіма категоріями
господарств, так і в розрізі їх основних груп в умовах
Львівщини протягом 1990–2016 рр. Одержанні результати передбачено використати для прогнозування
виробництва продукції основними сільськогосподарськими виробниками на подальші роки.
Результати та їх обговорення
Проведення дослідження виробництва продукції
сільського господарства аграрними виробниками як
Львівщини, так і інших областей України вимагає
використання специфічних підходів до їх вивчення.
Аналіз виробленої продукції в загальних вираженнях
її продукування всіма аграрними виробниками дає
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Таблиця 1*
Продукція сільського господарства за категоріями господарств Львівщини
(у постійних цінах 2010 року, млн грн)
Роки
1990
2000
2010
2015
Продукція
По всіх категоріях господарств
10352,1
6971,6
7370,8
9024,9
з них
с.-г.** підприємства
5001,4
679,8
1862,2
3045,0
господарства населення
5350,7
6291,8
5508,6
5979,9
у тому числі рослинництва
4818,8
3504,4
3802,2
5471,5
з них
с.-г. підприємства
2933,3
522,7
1034,1
2065,9
господарства населення
1885,5
2981,7
2768,1
3405,6
тваринництва
5533,3
3467,2
3568,6
3553,4
з них
с.-г. підприємства
2068,1
157,1
828,1
979,1
господарства населення
3465,2
3310,1
2740,5
2574,3
Примітки: * тут і надалі використано матеріали Статистичного збірника (Korysko, 2017);
** с.-г. – скорочена назва «сільськогосподарські»

2016
9255,4

2016 у % до
1990
2015
89,4
102,6

3320,5
5934,9
5768,3

66,4
110,9
119,7

109,0
99,2
105,4

2302,5
3465,8
3487,1

78,4
183,6
63,6

111,5
101,8
98,1

1018,0
2469,1

49,2
71,3

104,0
95,5

Дещо проаналізуємо із наведеної цифрової інформації. У 1990 р. було вироблено сільськогосподарської, продукції всіма категоріями господарств Львівщини на суму 10352,1 млн грн, із них сільськогосподарські підприємства продукували 5001,4 і господарства населення – 5350,7 млн грн – у 2000 р. відповідно: 6976,6; 679,8 і 6291,8; у 2016 р. ці показники складали: 9255,4; 3320,5 і 5934,9. Отож, у 1990 р. було
вироблено найбільше продукції, а в 2000 р. найменше.
У 2016 р. ці величини становлять проміжне значення.

При цьому варто зауважити, що господарства населення виробляли в минулому і виробляють в умовах
сьогодення більше половини вартості продукованої
аграрної продукції. Про умови досягнення таких показників господарствами населення розглянемо дещо
пізніше, а зараз наведемо індекси зростання сільськогосподарської продукції як у цілому, так і за категоріями господарств Львівщини. В таблиці 2 подані ці
показники, які діалектично взаємозв’язані з показниками таблиці 1.
Таблиця 2
Індекси сільськогосподарської продукції за категоріями господарств Львівщини,
% до попереднього року

Роки
Продукція
По всіх категоріях господарств
з них
с.-г. підприємства
господарства населення
у тому числі рослинництва
з них
с.-г. підприємства
господарства населення
тваринництва
з них
с.-г. підприємства
господарства населення

1990

2000

2010

2015

2016

90,9

108,3

95,7

97,1

102,6

2016 «+», «-» до
1990
2015
+11,7
+5,5

81,7
99,6
80,8

81,4
112,4
118,6

103,4
93,4
91,5

95,0
98,1
96,3

109,0
99,2
105,4

+27,3
-0,4
+24,6

+14,0
+1,1
+9,1

78,3
84,6
99,8

83,9
127,9
99,6

97,5
89,5
100,6

93,7
97,9
98,3

111,5
101,8
98,1

+33,2
+17,2
-1,7

+17,8
+3,9
-0,2

86,5
107,7

74,0
101,3

111,8
97,7

97,9
98,4

104,0
95,9

+17,5
-11,8

+6,1
-2,5

господарських підприємств та господарств населення.
Отож, коли індекси у всіх суб’єктах господарювання
Львівщини відображають загальні тенденції змін у
виробництві сільськогосподарської продукції, то в
розрізі окремих груп господарств прослідковуються
існуючі закономірності щодо їх відсоткових співвідношень як у господарствах населення, так і в сільськогосподарських підприємствах.
З огляду на сказане неабиякий інтерес становлять
індекси за 2016 р., які характеризуються збільшення
порівнюваних величин до 2015 р. як всіма категоріями господарств, так і в галузевому розрізі, за винятком продукції тваринництва (обсяг виробництва тваринницької продукції зменшився на 1,9% у 2016 р.
проти рівня 2015 р.). Коли аналізувати визначенні
індекси 2016 р. в розрізі окремих груп аграрних виро-

За твердженням С.В. Мочерного: «Індекси (лат.
Index – показник, список) – відносні величини, які
відображають співвідношення величин будь-якого
економічного явища. У практиці статистичного та
економічного аналізу застосовують два види індексів:
індивідуальні та загальні» (Mochernyi, 2000). У наших
дослідженнях ми використаємо індивідуальні індекси,
які відображають зростання чи зниження обсягів виробництва сільськогосподарської продукції за досліджуваний рік у відсотковому порівнянні з відповідними показниками попереднього року як за всіма
категоріями господарств, так і в розрізі їх окремих
груп Львівщини. Загальною характеристикою визначених індексів є строкатість їх величин протягом
досліджуваних років. Ці тенденції проявляються як у
всіх категоріях господарств, так і в розрізі: сільсько-
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єю чергою, показує, що серед аграрних виробників
найбільш перспективними формами господарювання
стають крупні форми господарських структур, які
уособлюються в сільськогосподарських підприємствах.
Вище у цій публікації було зазначено, що дещо пізніше буде дано відповідь на питання: чому господарства населення виробляють значні обсяги сільськогосподарської продукції (табл. 1)? Для формування
відповідей на поставлене питання нами підготовлена
інформація про частку основних категорій господарств Львівщини у виробництві сільськогосподарської продукції, яка подана в таблиці 3.

бників, то можна виявити певні тенденції. Так, зокрема, у сільськогосподарських підприємствах індекси
характеризують зростання виробництва продукції
сільського господарства як у загальних обсягах, так і
в галузевому розрізі. Зовсім інші тенденції спостерігаються при виробництві продукції господарствами
населення, майже всі індекси характеризуються зниженими величинами, за винятком деякого зростання
продукування рослинницької продукції – всього на
1,8%.
Аналізуючі індекси дають підстави стверджувати,
що сільськогосподарські підприємства мають вищі
темпи зростання виробництва продукції сільського
господарства, ніж господарства населення. А це, сво-

Таблиця 3
Частка основних категорій господарств Львівщини у виробництві продукції сільського господарства, %
Роки
Продукція
Продукція сільського господарства
у тому числі
рослинництва
тваринництва

1990

2000

2010

2015

2016

48,3*
9,8
51,7**
90,2
14,9
60,9
39,1
85,2
4,5
37,4
62,6
95,5
Примітки: * чисельник – с.-г. підприємств;
** знаменник – господарства населення.

25,3
74,7
27,2
72,8
23,2
76,8

33,7
66,3
37,8
62,2
27,6
72,4

35,9
64,1
39,9
60,1
29,2
70,8

2016 «+», «-» до
1990
2015
-12,4
+2,2
+12,4
-2,2
-21,0
+2,1
+21,0
-2,1
-8,2
+1,6
+8,2
-1,6

ємо, що це є закономірні тенденції і вони будуть продовжуватися й надалі. Проте дати відповіді, до якого
саме періоду ці тенденції будуть розвиватися у даній
публікації не є можливим. Це обумовлено двома причинами. По-перше, обмеженість даної статті в сторінковому обчисленні, а по-друге, слід змінювати напрями дослідження. А це уже тема, щоБ вимагає проведення нових наукових досліджень і відповідно нових
публікацій.

Отож, за колишньої системи (1990 р.) частка господарств населення Львівщини у виробництві продукції сільського господарства становила 51,7%, у тому
числі рослинництва складала 39,1 і тваринництва –
62,6%. У 2000 р. ці цифри значно зросли та починаючи з 2010 р. відбуваються динамічні процеси скорочення їх частки і в 2016 р. вони зменшилися відповідно до, %: 64,1; 60,1 і 70,8. З іншого боку, питома вага
виробництва аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами має тенденції до зростання. Чи
буде це проводитися і надалі та до якого періоду?
Безумовно, процеси розвиватися будуть у цьому напрямку, однак до якого періоду – це уже тема для
окремих подальших наукових досліджень. Щодо причин значної частки господарств населення Львівщини
у виробництві аграрної продукції, то вони обґрунтовані у попередній статті автора (Shulskyi, 2016).
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Інфраструктура оптових ринків сільськогосподарської продукції 
П.М. Музика, Н.А. Доманська
muzykapavlo@ukr.net, domanska.n@icloud.com
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, Львів, 79010, Україна
У статті подається визначення терміну «інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції». Розробка
інфраструктури оптового ринку проводиться на прикладі оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шелен» у
місті Рівному Рівненської області, яка розташована на перетині важливих міжнародних транспортних коридорів. Наводяться основні вимоги до інфраструктури ринку з погляду економічної ефективності і збереження навколишнього середовища з врахуванням вимог щодо поводження з відходами, охорони атмосферного повітря і водовикористання. Основними
об’єктами інфраструктури ринку є в’їзні ворота, адміністративний корпус, інженерна інфраструктура, торгові павільйони (квітковий, овоче-фруктовий, м’яса та риби, а також майданчики для продажу з машин), паркінги, дороги. Подана
характеристика цих елементів.
Ключові слова: оптовий ринок сільськогосподарської продукції, інфраструктура, аграрний ринок, відходи, товарні павільйони, інженерні споруди.

Инфраструктура оптовых рынков сельскохозяйственной продукции
П.Н. Музыка, Н.А. Доманская
muzykapavlo@ukr.net, domanska.n@icloud.com
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого,
ул. Пекарская, 50, Львов, 79010, Украина
В статье дается определение термина «инфраструктуры оптовых рынков сельскохозяйственной продукции». Разработка инфраструктуры оптового рынка проводится на примере оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Шелен» в городе Ровно Ровенской области, который находится на пересечении важных международных транспортных коридоров. Приводятся основные требования к инфраструктуре рынка с точки зрения экономической эффективности и сохранения окружающей среды с учетом требований по обращению с отходами, охраны атмосферного воздуха и водопользования. Основными объектами инфраструктуры рынка являются въездные ворота, административный корпус, инженерная
инфраструктура, торговые павильоны (цветочный, овоще-фруктовый, мясной и рыбный, а также площадки для продаж
из машин), паркинги, дороги. Представлена характеристика этих элементов.
Ключевые слова: оптовый рынок сельскохозяйственной продукции, инфраструктура, аграрный рынок, экология, отходы, товарные павильоны, инженерные сооружения.
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Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine
The article defines the term «infrastructure of wholesale markets for agricultural products» in line with the current legal framework. The development of the market infrastructure was carried out on the basis of the wholesale market of agricultural products
«Shelen» in the city of Rivne, Rivne region, through which the network of international transport arteries passes. The main requirements for the market infrastructure as a business entity that are related to environmental efficiency, food safety and environmental
protection are given. These are waste management requirements, standards for water discharge.
The design capacity of the wholesale market includes a commodity flow of around 1280 t/ day. About 75–80% of this volume will
be attributed to the local market, and 20–25% – to the transit flow to other regions. There will be 200–300 wholesalers on the market daily, and the number of buyers will comprise 1000–1500 people.
The main structural elements (objects) of the market are:
1. Entrance gates with four inlets / outlets with cash registers, a system for video recording and monitoring and other necessary
equipment. Entry gates is also a powerful marketing tool.
2. The administrative building. 50% of its area is intended for leasing for service firms providing their services on the market,
among which should be a bank, currency exchange office, a commodity exchange and others. The remaining 50% is allocated to
internal use by the wholesale market administration.
3. Commodity pavilion of flowers, which provides a block for the sale of live cut flowers with conditioned air (3–5 Celsius degree) and artificial lighting and a block for artificial flowers and accessories for gardening and floriculture with a natural light.
This pavilion is the largest in area due to its highest return on investment potential and further growth and will occupy 2.5h. There
will be located pavilions of meat and fish (as one pavilion), trading hall for vegetables and fruits. A requirement for trade pavilions,
especially for meat and fish, is the conformity of equipment and the availability of sanitary and veterinary controls in accordance
with the requirements of the European Union.
4. Important elements are the construction of engineering infrastructure, which includes rain water drain of 150m length;
wastewater network; transformer substation; water supply and gas supply system. Drains will be equipped with electric heating to
avoid water freezing in a winter.
5. Areas for the sale of goods from trucks, parking lots, roads.
It is expected that the payback period will not be the construction of the market for eight years.
Key words: wholesale market of agricultural products, infrastructure, agrarian market, environment protection, wastes, commodity pavilions, engineering infrastructure.

довольчих ринків». При дослідженні використовувалися загальноприйняті методи економічних досліджень, зокрема, методи аналізу і синтезу, вивчення
закордонного і вітчизняного досвіду оптової торгівлі
та оптових ринків, проводився аналіз існуючих в
Україні законодавчих актів, урядових постанов, які
стосуються питань використання земельних ресурсів,
розміщення об’єктів інфраструктури, екології, фінансування, тощо. В основі розробки функцій окремих
підрозділів ринку лежав функціональний метод. Були
проведені статистичні дослідження обсягів сільськогосподарської продукції, які виробляються на території регіону і їх необхідності для забезпечення потреб
регіону (ємності ринку).

Вступ
Ідея розбудови мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції (далі ОРСП) запозичена із європейської і світової практики та вимагала детального
вивчення і обґрунтування її втілення в умовах перехідного етапу від системи централізованого управління
економікою до ринкової, що були характерні для
України. Праці П.Т. Саблука; В.Г. Андрійчука;
М.В. Гладія; П.І. Гайдуцького; Я.Аустена; В.В. Апопія, М.П. Балабана; Т.Г. Дударя і багатьох інших вчених стали методологічною основою для розробки і
прийняття законодавчих актів і постанов про будівництво ОРСП (Apopiy et al., 2005; Belyavtsev and
Shestopalova, 2005; Austen, 2006; Vasylʹchak and Luchkiv, 2010). В подальшому постала необхідність
розробки їх інфраструктури, на що і були спрямовані
наші дослідження. Метою було на прикладі побудови
ОРСП «Шелен» (м. Рівне) обґрунтувати і розробити
інфраструктуру оптового ринку, яка була б основною
частиною техніко-економічного обґрунтування будівництва ринку. Завдання полягало в тому, щоб об’єкти
інфраструктури забезпечували роботу ринку на повну
потужність, синхронну роботу всіх служб і об’єктів з
дотриманням всіх нормативів екологічної безпеки
продуктів і збереження навколишнього середовища.

Результати та їх обговорення
Рівненська область, на території якої розміщений
ОРСП «Шелен», займає 20,1 тис. кв. км, межує з Волинською, Житомирською, Хмельницькою та Львівською областями. На півночі проходить державний
кордон з Республікою Білорусь. Область має вигідне
географічне положення для торгівлі з ринками ЄС,
Росії, Білорусі та України. Відстань до кордону з ЄС
становить 100 км, до Києва – 250 км. Регіон знаходиться на перетині автомобільних та залізничних
шляхів, які сполучають Європу з Азією, Балтійське
море з Чорним. Через Рівненську область проходять
важливі транспортні магістралі Е 373, Е40, У 85.
Прогнозується, що при товарному споживанні населенням Рівненської та суміжних областей 213 тис. т
продовольчих продуктів близько 15% буде проходити
через оптовий ринок. Близько 75–80% цього обсягу

Матеріал і методи досліджень
Дослідження проводились в рамках міжнародного
проекту USAID Агроінвет «Розробка попереднього
техніко-економічного обґрунтування проектів законодавчих актів щодо реалізації національного проекту
«Зелені ринки» – створення мережі регіональних про-
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або частково втратили свої споживчі якості та не підлягають подальшому використанню. Відповідно до
закону про відходи організації укладають договори з
виконавчою владою на отримання лімітів на обсяги
утворення та розміщення відходів та договір з юридичною особою, яка зобов’язується вивозити відходи з
ринку для їх подальшої утилізації. Порушення закону
про відходи передбачає дисциплінарну кару, адміністративну чи навіть кримінальну відповідальність,
зокрема, за порушення встановленого порядку поводження з відходами, що може привести до забруднення навколишнього середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров’я людини та
екологічних збитків; за передачу відходів на зберігання, обробку чи видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих операцій.
Вимоги щодо атмосферного повітря.
Забруднення атмосферного повітря – це зміна його
складу і властивостей в результаті надходження або
утворення в ньому фізичних, біологічних факторів
або хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати на здоров’я людини та стан навколишнього природного середовища. Забруднювачем може бути підприємство, цех, агрегат, установа, транспортний засіб
тощо. Оскільки діяльність ринку пов’язана з транспортуванням продукції та великою кількістю траноспорту, яка знаходитиметься на території ринку,
необхідне дотримання нормативів викидів шкідливих
речовин транспортом. ОРСП повинен вимагати від
контрагентів (постачальників та/або виробників) слідкувати за дотримання їх транспортними засобами
встановлених нормативів, особливо на території ринку та в процесі реалізації роботи, пов’язаної з діяльністю ринку (продаж з машин).
Вимоги до водокористування.
Водний кодекс первинних і вторинних водокористувачів. Первинні водокористувачі – це ті, що мають
власні водозбірні споруди і відповідне обладнання
для збору води. Вторинні водокористувачі (абоненти)
– це ті, що не мають власних водозбірних споруд і
отримують воду з водозабірних споруд первинних
водокористувачів та скидують стічні води в їх системи, на договірних умовах. Якщо ринок не має власної
водозбірної споруди, тобто належить до вторинних
водокористувачів, то він здійснює водокористування
на підставі договору із суб’єктом первинного водокористування. Вторинні водокористувачі можуть
здійснювати скидання стічних вод у водні об’єкти на
підставі дозволів на спеціальне водокористування.
Спеціальне водокористування – це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних
пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води
та скидання забруднюючих речовин із зворотними
водами із застосуванням каналів. Спеціальне водокористування здійснюється на підставі строкового дозволу і є платним.
Зважаючи на те, що територія ринку буде мати суцільне бетонне покриття, необхідно передбачити мережу каналів, стоків та резервуарів для відпрацьованої та дощової води.

буде споживатися місцевим ринком, 20–25% буде
складати транзит до інших регіонів.
Кількість продавців становитиме 200–300 осіб, кількість оптових покупців 1000–1500.
Під оптовий ринок виділена земельна ділянка
площею 10 га з можливістю розширення території до
13–15 га. Строк окупності ринку розраховано на
8 років.
Основними об’єктами інфраструктури ринку є:

В’їзні ворота з чотирма в’їзними / виїзними
лініями, що одночасно становлять елементи маркетингу. Ворота обладнані касовими стійками для збору
оплати та обліку транспорту.

Адміністративний корпус, 50% якого призначено під оренду сервісними службами, 50% – для
адміністрації ринку. Серед орендарів – пошта, банк,
пункт обміну валют, товарна біржа тощо
Товарні павільйони: квіти (складається з двох
блоків: для зрізаних квітів (оснащений кондиціонерами та захищений від сонячного світла) та павільйон з
проникненням денного світла для штучних квітів,
супутніх товарів, товарів для садівництва та квіткарства тощо. Павільйон квітів є найбільшим з точки
зору потенціалу розвитку та повернення інвестицій та
займатиме площу до 2,5 га. На ринку функціонуватимуть павільйони для м’яса та риби, овочів, фруктів.
Необхідною вимогою для торгових павільйонів, особливо для м’ясного та рибного є відповідність обладнання та наявність санітарного та ветеринарного контролю.

Інженерна інфраструктура, яка включатиме
зливний колектор загальною довжиною до 150 м,
санітарну-побутову каналізацію, трансформаторну
підстанцію, системи водопостачання та газопостачання. Водостоки будуть обладнані електричним
підігрівом для уникнення замерзання води в зимовий
період.

Майданчики для продажу товарів з машин,
паркінги, дороги.
Відповідного до закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» (2009 р. ст. 1) під
інфраструктурою оптового ринку сільськогосподарської продукції розуміється «система обслуговуючих
структур, споруд, будівель, систем, мереж, ліній,
служб, складських приміщень, сховищ, залів, майданчиків, павільйонів, обладнання транспорту, внутрішніх шляхів, засобів зв’язку, що включені до проекту
(бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи
у статуті оптового ринку сільськогосподарської продукції». Як свідчить перелік складових інфраструктури ринку, а також виходячи із специфіки сільськогосподарської продукції (об’ємність, сезонність виробництва і реалізації, термін зберігання, велика кількість
відходів в процесі сортування і переробки тощо),
ОРСП з погляду функціонування інфраструктурних
об’єктів вимагає дотримання таких головних положень:
- Вимоги щодо поводження з відходами.
Відходи – це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися в процесі виробництва та споживання, а також товари (продукція), що повністю
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Бібліографічні посилання

Висновки
Інфраструктура оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шелен» надаватиме необхідний
рівень послуг товаровиробникам та споживачам як за
набором елементів інфраструктури, так і їхніми технічними та функціональним можливостями.
Оптовий ринок є інструментом дотримання вимог
продуктивності та продовольчої безпеки.
Перспектива подальших досліджень. Глобалізаційні та інтеграційна процеси, які відбувають в суспільно-економічному та господарському житті діяльності країн Європи, будуть супроводжуватися розвитком та змінами в товарообміні та товаропотоках, що
своєю чергою вимагатиме адекватних змін в технічних можливостях і функціональних обов’язках
об’єктів інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції та проведення маркетингових
досліджень в прогнозування цих змін.
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Оптові ринки сільськогосподарської продукції як форми підприємницької
діяльності та їх організаційно-правові форми та моделі 
Н.А. Доманська
domanska.n@icloud.com
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, Львів, 79010, Україна
У статті проводиться аналіз відповідності ОРСП як підприємницького суб’єкта діяльності в світлі Господарського
кодексу та Законів України. Розбудова і діяльність ОРСП повинна враховувати економічні та соціально – правові умови,
рівень фінансових ресурсів, а також відсутність в Україні компаній, які мають достатній досвід в розробці технікоекономічного обґрунтування і організації побудови ОРСП згідно з прийнятими європейськими і світовими стандартами. В
статті подаються найбільш поширені в світі моделі (механізми) розбудови ринків з участю державного та приватного
капіталу. В Україні прийнятий Закон «Про державно-приватне партнерство», який може бути основоположним в розробці моделей розбудови і функціонування ОРСП, але він ще вимагає доопрацювання в сфері розбудови і діяльності мережі
ОРСП. Розглядається приклад бізнес-моделі ОРСП.
Ключові слова: оптовий ринок сільськогосподарської продукції, фінансування, інвестиції, підприємство, державноприватне партнерство, моделі ринків, законодавчі акти.

Оптовые рынки сельскохозяйственной продукции как формы
предпринимательской деятельности и их организационноправовые формы и модели
Н.А. Доманская
domanska.n@icloud.com
Статья представляет анализ соответсвенности оптового рынка как предпринемательского субьекта в свете Государственного кодекса и Законов Украины. Строительство и деятельность ОРСП должны учитывать экономические и
социально-правовые условия в государстве и регионе, уровень финансовых ресурсов, а также отсутствие в Украине компаний, имеющих достаточный опыт в разработке технико-экономического обоснования и строительства ОРСП согласно принятых европейских и мировых стандартов. Рассматриваются наиболее распространенные в мире модели (механизмы) строительства рынков с участием государственного и частного капитала. В Украине принят Закон «О государственно-часном партнерстве», который может быть основополагающим в разроботке моделей строительства и функционирования ОРСП, но он требует дороботки в сфере строительства и деятельности ОРСП. Наведена рекомендуемая
бизнес-модель ОРСП.
Ключевые слова: оптовый рынок сельскохозяйственной продукции, финансирование, инвестиции, государственночастное партнерство, модели рынков, законодательные акты.
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The number of wholesale markets in Ukraine for 10 thousand inhabitants is ten times less than in Western Europe. Wholesale
markets for agricultural products (hereinafter referred to as the WMAP) before the transition of Ukraine to market conditions of
economic activity were absent and their construction began in the late 90's of the twentieth century. Beginning of the XXI century.
Currently, their construction was suspended due to lack of public financial resources. There was a need to attract private capital and
investment into the development of WMAP. WMAP as an enterprise of agrarian profile meets all the requirements stipulated by the
Commercial Code and Ukrainian legislation. The development and operation of the WMAP should take into account economic and
socio-legal conditions. Involving private firms and companies in developing an WMAP network is also appropriate in terms of the
quality of market construction. The basis for cooperation between the state and private firms is legislation, in particular, the Law of
Ukraine «On public-private partnership». However, it requires some changes and additions concerning the development of the
wholesale markets’ network. The article presents the most common models (mechanisms) for developing the WMAP network on the
basis of public-private partnership. In particular, these are Build, Operate, Transfer, BOOT (Build, Own, Operate, Transfer), BTO
(Build, Operate, Transfer), BOO (Build, Own, Operate), BOMT (Build, Operate, Maintain, Transfer, DBOOT, Design, Build, Finance, Operate, DBFO (Design, Build, Finance, Operate) and provides a brief description of them, which involves the involvement
of certain partners and their form, for example through concessions (IOT), authority for use and ownership rights, responsibility of a
private partner for maintaining the WMAP created by him, including for ongoing repairs (VOMT), the responsibility of a private
partner not only for construction but also for its design (DBOOT). The proposed WMAP business model, which includes key partners
(international financial organizations and international technical assistance organizations, local and regional administration, sanitary and epidemiological and veterinary services, service organizations). Key activities include infrastructure management, marketing and advertising activities. The main resources are brand, customer database, software, human, financial and logistics. The value
proposition includes European standards for wholesale trade, information and consulting support, and stockpile storage. The business model reflects the principles of customer relationships, as well as customer segments, which include farmers and agribusinesses, agro cooperatives, wholesalers, logistics centers. It is expected that in the structure of incomes 50% will be revenues from the
lease of squares in pavilions, 23% for entry into the territory, 23% from the lease of space for sale from cars, and 4% – other services, including advertising.
Key words: wholesale market of agricultural products, financing, investments, state – private partnership, market models,
legislative acts.

враховувався закордонний досвід, а також вітчизняні
економічні та суспільно-правові умови.

Вступ
Оптові ринки сільськогосподарської продукції – це
нова форма спеціалізованих оптових ринків. В країнах Європи і світу вони набули поширення в
50–70-х р. ХХ ст. Із набуттям незалежності та переходом України на ринкові основи господарювання постала необхідність розвитку інфраструктури аграрного
ринку, в якій однією з центральних ланок є оптові
підприємства. Їх будівництво потрібно було почати з
нуля, підвівши для цього законодавчу і правову базу.
При нестачі державних фінансових ресурсів виникає
необхідність залучення до цього процесу приватного
капіталу. В певній мірі це дозволяє зробити існуюча
законодавча база. Для практичного втілення і використання механізму залучення фінансових і матеріальних ресурсів у розбудову мережі ОРСП потрібні певні
моделі (механізми), які використовуються в світовій
практиці.
Метою нашої роботи є дослідження напрямків діяльності ОРСП як форми підприємницької діяльності
та висвітлення світового досвіду у використанні найпоширеніших моделей (механізмів) на основі державно-приватного партнерства.

Результати та їх обговорення
Основною засадою функціонування оптових підприємств на ринку є організаційно-господарська
незалежність, самостійність і свобода вибору організаційно-правової форми, спеціалізації та асортиментного профілю. В.В. Апопій, С.Г. Бабанко та інші
(Apopiy et al., 2008) розглядають оптову торгівлю (а
оптові торгові підприємства є суб‘єктами її діяльності) як роль торгового посередника між виробниками
готової продукції та її роздрібними продавцям.
Кількість підприємств оптової торгівлі в Україні з
розрахунку на 10 тис. осіб на початку 90-х років
ХХ ст. була в десятки разів меншою, ніж у розвинутих країнах. Так, в Україні цей показник становив на
10 тис. осіб 0,4 підприємства, тимчасом як в США –
15,7, Франції – 15,1, Німеччині – 13,0, Італії – 16,0,
Нідерландах – 15,8, Великобританії – 7,1. Варто зазначити, що при командно-адміністративній системі
товари – засоби виробництва – не входили в систему
оптового товарообороту і надходили за плановою
розподільчою рознарядкою. Спостерігався дефіцит
самих споживчих товарів, а отже – і потреби в місцях
їх зберігання (складах, сховищах). Оптових ринків
сільськогосподарської продукції взагалі не існувало, а
їх функцію виконували періодичні колгоспні ринки.
«Підприємства зародилися з торгівлі (комерції)» –
це твердження наведене Ю. Губені (Gubeni, 2012)
підкреслює сутність зародження підприємництва як

Матеріал і методи досліджень
Матеріалом для дослідження були існуючі в Україні Закони, законодавчі акти і постанови, нормативноправові акти, на основі яких проводився відповідний
аналіз на предмет пошуку оптимальних варіантів
моделей (механізмів) розбудови ОРСП. При цьому
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 порядок створення та функціонування мережі
ОРСП;
 взаємодія оптових ринків, що включає в себе:
критерії участі, процедуру та місце проведення торгів;
 продаж та контроль за продукцією (якість, зберігання, транспортування продукції;
 розміщення інфраструктури мережі ОРСП;
 приватно-публічне партнерство. Фінансування
діяльності;
 інвестування, включаючи залучення іноземних
інвестиції;
 оподаткування та запровадження податкових
пільг;
 контроль за діяльністю мережі ОРСП;
 забезпечення державних гарантій та державної
політики підтримки.
Як підприємницька структура оптовий ринок може мати різноманітні організаційно-правові форми.
Об’єднання у складі виробників і споживачів агропромислової продукції матимуть взаємний інтерес:
мобілізація кредитних ресурсів споживачів змогла б
авансувати виробництво сільськогосподарської продукції, а продаж цієї продукції повертав би кредитні
кошти залученим структурам. У результаті це оптимізувало б грошові потоки і дало би змогу обійтися без
кредитів комерційних банків із їх «позахмарними»
кредитними ставками.
Європейською та світовою практикою накопичений певний досвід в побудові та функціонуванні оптових ринків у різних економічних та соціальноправових умовах, який може бути використаний в
Україні. З економічних умов, які стосуються України,
це – недостатність фінансових ресурсів для формування мережі ОРСП; приватний партнер може гарантувати послуги більш високої якості та реалізувати
інноваційний підхід до проектів зі створення ОРСП.
Зі сторони соціально-правових умов не повинно
бути законодавчих обмежень для залучення сторонніх
компаній з досвідом організації подібних проектів. В
Україні прийнятий Закон «Про державно-приватне
партнерство» (надалі – ДПП), який дозволяє виокремити два способи фінансування: державне і приватне.
Хоча якихось суттєвих правових обмежень не існує,
однак усі проекти ОРСП з використанням механізму
ДПП наштовхуються як на недосконалу правову базу
ДПП, так і на відсутність організацій з досвідом розробки проектів та організації розбудови ОРСП. В
Україні певний невеликий досвід мають 2–3 компанії,
але цього явно недостатньо. Тому залучення іноземних компаній не уникнути. Використання державою
приватних компаній не повинно викликати протидії у
суспільстві. Для цього приватний партнер може, наприклад, гарантувати нові робочі місця та економічне
зростання в регіоні. Водночас недосконале законодавство, непублічність діяльності ОРСП створюють
підґрунтя для встановлення монопольного контролю
особами приватного права над мережею ОРСП. Це
своєю чергою, може привести до конфлікту суспільних та приватних інтересів, до втрати первісної сутності ОРСП як суб’єкта, що створює суспільне благо.

форми людської діяльності в сфері обігу. Майже вся
підприємницька діяльність передбачає реалізацію
товарів або послуг. Біля 75% зареєстрованих підприємств займається торгівлею як видом їх діяльності. В
сучасному законодавстві України підприємництво
розглядається як частина господарської діяльності.
Господарська діяльність – це діяльність суб’єктів
господарювання у сфері суспільного виробництва,
спрямована на виготовлення та реалізацію продукції,
виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська
діяльність – це цілеспрямована діяльність для задоволення потреб і вона має стадії: виробництва, розподілу, обміну, споживання (Gubeni, 2012). Господарська
діяльність може здійснюватися з метою одержання
прибутків (комерційна діяльність) та без мети одержання прибутку (неприбуткова діяльність).
Відповідно
до
Господарського
кодексу
(Gospodarchyj kodeks Uktainy, 2003) під господарсько-торговельною діяльністю слід розуміти діяльність,
що здійснюється суб’єктами господарювання у сфері
товарного обміну, спрямована на реалізацію продукції
виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання. Залежно від ринку (внутрішнього
чи зовнішнього) в межах якого здійснюється товарний
обіг, господарсько-торговельна діяльність виступає як
внутрішня чи зовнішня торгівля. Така діяльність може
здійснюватися суб’єктами господарювання в таких
формах:
 матеріально-технічне постачання і збут;
 енергопостачання;
 заготівля;
 оптова торгівля;
 роздрібна торгівля і громадське харчування;
 продаж і передача в оренду засобів виробництва;
 комерційне посередництво у здійсненні торговельної діяльності;
 інша допоміжна діяльність щодо забезпечення
реалізації товарів (послуг) у сфері обігу.
Особливу увагу Господарський кодекс приділяє
укладанню господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах, де застосовуються загальні
правила їх укладання на основі вільного волевиявлення з урахуванням нормативно-правових актів, якими
регулюється діяльність відповідних бірж, ярмарків та
публічних торгів. Існує низка постанов і наказів, які
регулюють питання створення та діяльність оптових
ринків сільськогосподарської продукції (надалі –
ОРСП). Це, зокрема, Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції» від 11.02.2010 № 141; Наказ ринків сільськогосподарської продукції» від 19.02.2010
№ 73 та інші акти.
Варто зазначити, що через декларативність та загальність Закону необхідне створення нових нормативно-правових актів для врегулювання питань, які
постають в процесі будівництва та експлуатації ринків. До першочергових завдань, які вимагають регулювання, відносяться:
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До державного способу фінансування включається і
фінансування з місцевих бюджетів, яке часто назива-

ють ще муніципальним фінансуванням, фінансуванням територіальних громад.
Таблиця 1
Найбільш поширені світові моделі (механізми) ДПП при розбудові мережі ОРСП

Назва моделі
1
ВОТ (Build, Operate, Transfer – будівництвоексплуатація / управління – передача)

ВООТ (Build,Own, Operate, Transfer – будівництво – володіння – експлуатація / управління – передача).
ВТО (Build ,Transfer, Operate – будівництво –
передача – експлуатація / управління)
ВОТ (Build,Own, Operate – будівництво –
володіння – експлуатація / управління)
ВОМТ (Build, Operate, Maintaine,Transfer –
будівництво – експлуатація / управління –
обслуговування – передача)
DВOОТ (Design,Build,Own, Operate, Transfer
–проектування – будівництво – володіння –
експлуатація / управління – передача)
DBFO (Design,Build,Finance, Operate – проектування – будівництво – фінансування –
експлуатація / управління)

Опис моделі
2
Цей механізм головним чином використовується у концесіях. ОРСП
створюється за рахунок концесіонера, який після завершення будівництва отримує право на експлуатацію ОРСП на термін, цо забезпечить
окупність вкладених ресурсів. Потім ОРСП передається державі. Концесіонер отримує право використання, але не володіння ОРСП, власником якого є держава.
У цьому випадку приватний партнер отримує повноваження не тільки
користування а й володіння ОРСП на термін угоди, після чого він передається державі (муніципалітетету).
Цей механізм передбачає передачу ОРСП державі одразу після завершення будівництва. Після цього переходить у користування до приватного партнера, але без права власності (володіння і розпорядження).
У цьому випадку створений ОРСП після завершення дії угоди про
ДПП не передається державі (муніципалітету), а знаходиться у власності приватного партнера як інвестора.
У цій моделі акцент робиться на відповідальність приватного партнера
за утримання створеного ним ОРСП, в тому числі поточний ремонт.
Особливість цієї моделі в тому, що приватний партнер несе відповідальність не тільки за будівництво ОРСП, а й за його проектування.
В угодах про ДПП спеціально обумовлюється відповідальність за
фінансування будівництва ОРСП.

Таблиця 2
Бізнес-модель оптового ринку сільськогосподарської продукції*
Ключова діяльність
Ціннісна пропозиція
Ключові партнери

Основні ресурси
Взаємовідносини з
клієнтами
Клієнтські сегменти

Канали поширення

Структура затрат
Джерела доходів

1. Управління інфраструктурою та нерухомістю; 2.Маркетингова та рекламна
діяльність
1. Європейський стандарт оптової торгівлі; 2. Потік без посередників;
3. Все в одному місці; 4. Ціна дня; 5. Зберігання запасів;
6. Інформаційно-консультаційна підтримка
1. Міжнародні фінансові організації; 2. Міжнародні організації технічної підтримки;
3. Місцева та обладміністрація; 4. Санітарно-епідеміологічна та ветеринарна служба;
5. Митниця; 6. Сервісні організації: банк, юридичні, бухгалтерського обліку та аудиту, прибирання, транспорт та доставка, автомийка, автомобільні сервісні центри
1. Бренд; 2. База даних клієнтів; 3. Програмне забезпечення; 4. Людські;
5. Фінансові; 6. Матеріально-технічні
1. Орендарі / власники площ в павільйонах-індивідуальний підхід;
2. Чіткі, прості, прозорі договірні умови;
3. Процвітаючий ринок-процвітаючий орендар
1. Фермери та інші агропідприємства; 2. Агрокооперативи;
3. Оптовики: імпорт – експорт; 4. Оптовики регіональні HoReCa;
5. Об’єкти роздрібної торгівлі та мережі; 6. Логістично-розподільчі центри;
7. Переробні підприємства; 8. Сервісні організатори;
9. Посередники: автобазар, шапіто, концерти Open Air та ін.
1. Цільова розсилка;
2. Індивідуальні зустрічі з власниками / директорами потенційних орендаторів;
3. Адміністративний ресурс; 4. Галузеві виставки; 5. Торгові місії;
6. ЗМІ; 7. WWW
Основна частина затрат – фіксовані затрати.
Основні статті затрат: операційні, амортизація, відсотки за кредитами, податки
Оренда площ в павільйонах – 50% від всіх доходів
В”їзд на територію – 23%
Оренда місця для продажу з машин – 23%
Інші послуги, в тому числі реклама – 4% від всіх доходів

* Розробка автора

При державному фінансуванні будівництво ОРСП
і його експлуатація фінансується з бюджету, а прива-

тний інвестор вкладає інвестиції в проект за рахунок
державних субсидій. При приватному фінансуванні
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Господарським кодексом, Законами і законодавчими
актами та Постановами.
2. Розбудова мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні відбувається в умовах
недостатніх державних фінансових ресурсів. У
зв’язку з цим виникає необхідність використати приватний капітал та інвестиції в рамках Закону «Про
державно-приватне партнерство», застосувавши для
цього набутий європейський та світовий досвід використання відповідних моделей (механізмів) при залученні фінансових та матеріальних ресурсів. Виникає
необхідність доопрацювання вищеназваного Закону в
напрямі удосконалення нормативно-правової бази
щодо оптових ринків, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій та іноземних компаній, які мають досвід в розбудові оптових ринків.
Перспективи подальших досліджень. Розбудова
мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції та їх діяльність вимагають подальших розробок в
напрямі залучення зовнішніх інвестицій та внутрішнього капіталу через різноманітні форми державноприватного партнерства та ширшої участі в них виробничих і переробних структур.

інвестор окуповує свої видатки за рахунок користувачів послугами ОРСП.
Для українського бізнесу право власності на створений у ході реалізації ДПП оптовий ринок є ключовим. Перехід права власності до держави після завершення договору ДПП використовується досить часто, тому в такому випадку держава повинна гарантувати приватним партнерам цілісність вкладених в
ОРСП інвестиції. У різних регіонах застосування тої
чи іншої моделі створення ОРСП з використанням
механізму ДПП в частині переходу права власності
має вирішуватись окремо.
Є різноманітні форми організації (моделі) ДПП
для створення ОРСП, в яких відображається спосіб
фінансування ДПП, перехід права власності на створений ОРСП, а також участь державного та приватних
партнерів на кожному етапі циклу проекту.
Модель «ВОТ» використовується головним чином
за договором концесії, за чинним в Україні законодавством об’єкти комунальної власності у формі земельних ділянок, споруд тощо можуть бути передані
в концесію. Проте ця форма (концесії) не знаходить в
Україні практичного використання. Специфіка українського бізнесу полягає в тому, що партнери – приватні компанії – віддають перевагу моделям, де вони
виступають не тільки як розпорядники, а й як власники, що забезпечує їм можливість одержувати максимальні прибутки. З цього погляду привабливою є
модель «ВОО».
Вибір моделі спорудження ОРСП на основі державно-приватного партнерства та її втілення значною
мірою залежить від ключових партнерів: міжнародних фінансових організації, органів місцевого самоврядування, інвесторів, а функціонування – від діяльності всіх складових компонентів прийнятої бізнесмоделі оптового ринку, варіант якої подано в таблиці 2.
Сучасний оптовий ринок сільськогосподарської
продукції це – не просто місце продажу-купівлі продукції, а складний торгово-логістичний центр, який
поєднує в собі багатопрофільні напрями діяльності,
які стосуються виробничої, збутової, інформаційноаналітичної, маркетингової, природо-охоронної та
інших видів діяльності.
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Висновки
1. Оптові ринки сільськогосподарської продукції
являють собою спеціалізовану форму господарськоторгівельної підприємницької діяльності, яка відповідає всім нормативно-правовим вимогам, обумовленим
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Умови формування інноваційної моделі економічного розвитку
економіки України 
О.В. Орлова-Курилова
pretty_62@ukr.net
Луганський національний аграрний університет, м. Харків, Україна
вул. Алчевських,44, м. Харків, 61002, Україна
Досліджено умови формування інноваційної моделі економічного розвитку економіки України. Визначені напрямки державної політики, спрямованої на прискорення інноваційних процесів. На основі розрахунків доведено, що зростання державних витрат на фінансування технічних наук може бути здійснене на основі перерозподілу фінансових ресурсів. Рівень
інноваційної активності промислових підприємств України суттєво поступається розвинених країнам ЄС. Особливо критичним є відставання від розвинених країн у реалізації інноваційних товарів, робіт та послуг, які були новими для ринку.
Одним із факторів, який би сприяв посиленню комерціалізації науки, повинно стати використання досвіду зарубіжних країн
щодо податкового стимулювання впровадження інновацій. Відновлення економічного зростання не супроводжувалося
стійкою тенденцією до підвищення ефективності технологічних інновацій.
Побудова інноваційної моделі економічного розвитку країни потребує мобілізації фінансових, матеріальних та трудових ресурсів держави. В умовах обмеженості фінансових ресурсів вагомим джерелом збільшення витрат на технічні науки
може слугувати їх перерозподіл. З метою активізації інноваційної діяльності необхідне впровадження податкове стимулювання зростання інноваційних витрат. Серед провідних напрямків – впровадження прискорених норм амортизації для
інноваційного обладнання.
Ключові слова: інновації, інноваційна модель,технологічні інновації, державна політика.
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The aim of the work is to identify the most urgent problems that restrain the transition of the economy to the principles of the innovative model of economic development, as well as to develop concrete proposals to stimulate innovation activity in the context of
its further integration of Ukraine into the world scientific and technical and socio-economic space.
The conditions of formation of an innovative model of economic development of Ukraine's economy were studied in the article.
The directions of the state policy directed on acceleration of innovative processes are determined. It is proved, based on calculations,
that the increase of state expenditures on financing of technical sciences can be carried out on the basis of redistribution of financial
resources.
The level of innovation activity of industrial enterprises of Ukraine is significantly inferior to the developed countries of the EU.
The critical lag behind developed countries in the implementation of innovative products, works and services that were new to the
market. One of the factors contributing to the increased commercialization of science should be the use of the experience of foreign
countries in tax incentives for the introduction of innovations. Restoration of economic growth was not accompanied by a steady
tendency to increase the efficiency of technological innovations.
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The construction of an innovative model of economic development of the country requires the mobilization of the financial, material and labor resources of the state. In the context of the limited financial resources a powerful source of increased costs of technical science can serve their redistribution. In order to stimulate innovation activity, it is necessary to introduce tax incentives for the
growth of innovation costs. Among the leading directions is the introduction of accelerated depreciation rates for innovative equipment.
Key words: innovations, innovation model, technological innovations, state policy

захист інтелектуальної власності, розвиток інституційної інфраструктури, державну політику підтримки
інновацій та ін. Перераховані ознаки визначають основні характеристики інноваційної моделі розвитку
економіки. Ключове значення, як стверджувала
Н. Краус, у формуванні інноваційної економіки належить інституційним факторам. Саме інститути, що
працюють в сфері інновацій мають значний вплив на
економічне зростання» (Kraus, 2015).
Виділення невирішених раніше частин проблеми.
Високо оцінюючи здобутки вчених, слід зазначити,
що питання створення умов переходу на інноваційну
модель економічного розвитку в контексті посилення
інтеграційних процесів буде доцільним. Зазначене
обумовило потребу дослідження основних факторів
прискорення інноваційного розвитку.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою роботи є визначення найбільш актуальних
проблем, які стримують перехід економіки на засади
інноваційної моделі економічного розвитку, а також
розроблення конкретних пропозицій щодо стимулювання інноваційної діяльності в умовах її подальшої
інтеграції України у світовий науково-технічний та
соціально-економічний простір.

Вступ
Подолання
наслідків
світових
фінансовоекономічних криз та відновлення стійких темпів економічного розвитку буде залишатися однією із найважливіших проблем світової економіки на найближче
десятиліття. Особливо гостро постає ця проблема і
перед Україною, яка демонструє низькі темпи зростання після глибокої кризи. Сповільнення економічної
динаміки розвитку української економіки та нездатність її вийти на докризові темпи економічного зростання свідчить про вичерпання можливостей зростання
на базі діючої експортоорієнтованої економічної моделі, в основу якої покладено розвиток сировинних секторів та секторів з низьким рівнем доданої вартості.
Вітчизняна промисловість країни не змогла зайняти
місце головного двигуна технічних інновацій, що суперечить загальносвітовим тенденціям. Висока залежність національної економіки від зміни попиту на сировинні товари несе в собі постійну загрозу закріплення за Україною сировинного придатку для розвинених
країн світу. Актуальність вирішення даної проблеми
потребує якнайшвидшої зміни нинішньої моделі економічного зростання, розробки та реалізації національної моделі інноваційного розвитку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В
останні десятиріччя проблеми переходу на інноваційну модель розвитку привертають увагу багатьох українських вчених. Серед робіт варто виділити праці
В. Гейця (Heits, 2015), В. Вишневського (Vyshnevskyi
et al., 2016), Л. Федулова (Fedulova, 2015), Я. Жаліла,
О. Дацій (Datsii et al., 2010), В. Бесадіна (Tkachuk et
al., 2014), Н. Краус (Kraus, 2015), О. БондарПідгурської (Bondar-Pidhurska, 2016) та ін. Ряд вчених
(В. Інозємцев, В. Мау) виділяють дві моделі інноваційного розвитку національних економік: 1) модель
«національних лідерів» або «національних чемпіонів»; 2) модель конкуренції (Inozemcev, 2000; Mau,
2012). Досліджуючи становлення та розвиток інноваційних процесів у різних країнах, Д. Белл (Bell, 1999),
Б.
Квасюк
(Bolkhovytynova
et
al.,
2003),
В. Вишневский (Vyshnevskyi et al., 2016) відмічали,
що у різних країнах історично склалися історично
різні моделі організації інноваційної моделі економічного розвитку. Як зазначали О. Дацій, В. Гаман,
Н. Дацій, багато країн орієнтовані переважно на дифузію інновацій (Швеція, Швейцарія) або ж на забезпеченість сприятливості досягнень світового НТП за
рахунок розвитку інноваційної інфраструктури й координації розвитку різних секторів науки і технологій
(Японія, Південна Корея) (Datsii et al., 2010).
Серед основних «рушійних сил» багато вчених називають наявність потужної науки та освіти, комерціалізацію наукових знань, загострення нецінової конкуренції, поглиблення поділу праці та спеціалізації,

Результати та їх обговорення
Необхідність та основні умови переходу української економіки на інноваційну модель розвитку були
розроблені вченими ще на початку 2000-х років. Колективом провідних вчених країни була розроблена
«Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–
2020 роки в умовах глобалізаційних викликів», в рамках якої висвітлені стратегічні перспективи наукового, технологічного та інноваційного розвитку України
на період до 2020 року. Як основні науковотехнологічні пріоритети визначалися розвиток наукомістких та високотехнологічних виробництв (літакобудування, суднобудування, фармацевтична промисловість, нанотехнології). Здійснювалися окремі кроки
щодо побудови вітчизняної інноваційної системи,
зокрема у сфері створення інноваційної інфраструктури. Були створені та розвиваються технологічні
парки, венчурні фонди і т. п. Проте більшість стратегічних цілей, поставлених перед країною, досягти не
вдалося, структура економіки залишається практично
незмінною, а показники інноваційної діяльності демонструють затухаючу динаміку.
Питома вага інноваційної продукції в загальному
обсязі промислової продукції в Україні становила
1,4% проти 9,4% у 2000 р. і 3,8% у 2010 р. Кількість
підприємств, що впроваджували інновації, залишається незначною і не перевищує 20% (у 2016 р. – 16,6%).
Тим часом як у багатьох розвинених країнах вона
складає 50% і більше (табл. 1).
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Таблиця 1
Основні показники інноваційної діяльності промислових підприємств
України та країн Європейського Союзу1 у 2015 р.
Інтенсивність витрат на
технологічні інновації (питома вага витрат на техноКраїни
логічні інновації в загальному обсязі відвантажених
товарів, наданих послуг)
Україна
15,2
0,7
Німеччина
67,0
2,92
Франція
56,4
2,29
Польща
21,0
1,55
Італія
23,5
1,33
Джерело: (Gorodnikova et al., 2017; Statystychnyi zbirnyk, 2016).
Сукупний рівень
інноваційної
активності
організацій

Реалізація інноваційних товарів,
робіт, послуг, які піддалися значним технологічним змінам або
знов створені товари (в процентах від загального обсягу відвантажених товарів, робіт, послуг)
0,4
10,4
8,8
3,6
4,8

Питома вага інноваційних товарів в
загальному обсязі
відвантажених
товарів, виконаних
послуг
1,4
13,3
6,2
2,9
10,1

цівників наукових організацій за 2010‒2016 рр. скоротилася на 46,3%, в тому числі дослідників – 47,6%.
Середня заробітна плата осіб, які займаються науковими дослідженнями і розробками, у 2015 р. становила 4972 грн, або 57,8% від середньомісячної заробітної плати працівників фінансового сектору. Низький
рівень заробітної плати не стимулює оновлення кадрів. Як наслідок, вік значної частини дослідників та
вчених становить 60 років та більше. Незважаючи на
законодавче встановлення мінімальних державних
витрат на фінансування наукових та технічних робіт
на рівні 1,7% ВВП (згідно зі ст. 34 Закону України
«Про наукову та науково-технічну діяльність»), фактичний їх розмір за останні десятиліття не перевищував 1%. Водночас неефективною є структура витрат
на дослідження та розробки. Як свідчать дані, прискореними темпами зростали державні видатки на
фінансування гуманітарних та суспільних наук, що не
відповідає сучасним тенденціям розвитку інноваційних процесів. Так, за 2005–2015 рр. витрати державного бюджету на юридичні науки зросли в 4,9 раза,
тимчасом як на технічні науки – лише на 67,6%. Такі
зміни не відповідають тенденціям комерціалізації
науки, які характерні для розвинених країн світу.
В умовах обмеженості фінансових ресурсів збільшення державних витрат на фінансування технічних
наук повинно здійснюватися за рахунок уповільнення
зростання витрат на гуманітарні та суспільні науки
(табл. 2).

Як свідчать дані, рівень інноваційної активності
промислових підприємств України суттєво поступається розвиненим країнам ЄС. Особливо критичним є
відставання від розвинених країн у реалізації інноваційних товарів, робіт та послуг, які були новими для
ринку.
Технологічна революція, яка спрямована на підвищення ролі ресурсозбе-реження, різко посилює
невизначеність в розвитку України, основу спеціалізації якої на міжнародних ринках становить експорт
сировинної продукції. Зниження матеріало- та металомісткості продукції, поява штучних та синтетичних
матеріалів може призвести до зниження попиту на
ключові сировинні товари українського експорту,
скорочення надходжень фінансових ресурсів, необхідних для модернізації виробничого потенціалу національної економіки. Все це потребує розробки заходів щодо переходу на інноваційну модель розвитку
економіки країни.
Інноваційна модель має «рушійні сили», які можна
об’єднати в окремі групи. Серед них можна виділититакі.
По-перше, необхідною передумовою переходу
економіки на інноваційну моделі розвитку є прискорення і розвиток науки. В розвинених країнах світу та
у країнах, що розвиваються, видатки на науку – в
числі пріоритетів, обсяг яких постійно зростає. На
жаль, в Україні розвиток науки не є стратегічним
пріоритетом державної інноваційної політики. За
даними Державної служби статистики, кількість пра-

Таблиця 2
Джерела збільшення державних витрат на технічні та фундаментальні науки
Показники
А
Витрати на суспільні та гуманітарні науки за рахунок бюджету, млн грн
Темп зростання витрат на наукові та науковотехнічні роботи за рахунок бюджету, %
Витрати на суспільні та гуманітарні науки за рахунок бюджету, які необхідні для збереження питомої ваги, яка склалася в 2009 р., млн грн
(с. 3, гр. 1  с. 2, гр. 3)
Перевищення фактичних витрат в 2015 р. над величиною, яка необхідна для збереження її питомої
ваги, яка склалася в 2009 р., млн грн (поле для
маневру, с. 1–3)
Джерело: розрахунки автора.

2015 р.
Середньо-річні
в % до 2009 р. темпи приросту, %
3
4

2009 р.

2015 р.

Б

1

2

1

450,4

628,1

139,5

5,7

2

–

–

126,4

3,9

3

450,4

569,3

126,4

3,9

4

–

58,8

–

–
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В Україні спостерігається уповільнення міжнародної діяльності у сфері науки та технічних розробок.
Зменшується чисельність працівників, за межі України, в тому числі на/для проведення наукових досліджень. Якщо у 2014 р. з метою проведення досліджень виїхало 3335 осіб, то у 2014 р. – 3641 особа (у
2010 р. – 5391 особа).
З метою активізації міжнародної діяльності у проведенні наукових та дослідницьких робіт доцільно
було б надати пільги підприємницькому сектору при
сплаті податку на прибуток. Це може бути зменшення
бази оподаткування на величину витрат при проведенні наукових та дослідницьких робіт. Загальна сума
пільг може бути визначена шляхом добутку загального обсягу витрат на проведення наукових та дослідницьких робіт на коефіцієнт (розмір може скласти 5
або 10%).
По-третє, потужний науково-технічний потенціал
є необхідною, але недостатньою умовою для успішного переходу на інноваційну модель розвитку та
забезпечення економічної безпеки. Важливо досягти
повної і ефективної реалізації цього потенціалу, тобто
забезпечити високий рівень комерціалізації нових
знань. Інноваційний розвиток та підвищення конкурентоспроможності національної економіки можливі
лише за умови високого рівня впровадження результатів у господарську діяльність.
Суттєвим недоліком української науки є слабка
орієнтація на інноваційний розвиток (табл. 3).
Таблиця 3
Рівень впровадження результатів інноваційної діяльності за 2010–2015 рр.

Таким чином, в умовах значних обсягів дефіциту
бюджету, посилення кризових явищ в економіці держава повинна збільшити надходження коштів в сектори, які будуть генерувати в майбутньому доходи,
що може бути забезпечене на основі перерозподілу
фінансових ресурсів. Уповільнення темпів зростання
фінансування державою гуманітарних та суспільних
наук дозволить вивільнити значні фінансові ресурси,
які можуть бути спрямовані в пріоритетні сфери наукової діяльності.
По-друге, особливістю сучасного розвитку інноваційної моделі у розвинених країнах світу є поглиблення інтеграційних процесів у сфері науки та наукових досліджень. Нині значна частина наукових досліджень та розробок проводиться у кооперації з іншими
країнами. Більше того, нині практично не має жодної
розвиненої країни, яка б вела самостійно наукову та
технічну діяльність за усіма напрямками. Так, наприклад, у Бельгії питома вага організацій, які брали
участь у спільних проектах з виконання досліджень і
розробок, в загальній чисельності організацій, що
здійснювали технологічні інновації, у 2015 р. становила 38,9%, у тому числі з країнами ЄС – 27,9%, зі
США – 7,3% (Gorodnikova et al., 2017). Аналогічне
спостерігається в інших країнах. Особливо виділяються країни Східної Європи, де рівень спільної діяльності при здійсненні наукових розробок та досліджень сягає понад 50%.

Показники
2010 р.
2011 р.
2012 р.
Рівень впровадження нових технологічних процесів, %
35,6
47,1
43,7
Рівень освоєння нових видів продукції,
%
15,4
21,0
44,1
Розраховано по: Statystychnyi zbirnyk, 2016: http:/www.ukrstat.gov.ua.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

31,5

54,5

39,7

23,0

30,1

42,6

шення витрат на інновації. Це може бути надання
підприємствам податкового кредиту на розмір інноваційних витрат на купівлю технологій, обладнання.
Можливе застосування прискореної амортизації для
окремих видів основних засобів. Мова йде про активну частину основних засобів (групи 4–6). Крім того,
доцільно було б знизити ставку податку на додану
вартість для нового обладнання, яке ввозиться в Україну. Це дало б змогу зменшити видатки підприємств
та підвищити ефективність інноваційної діяльності.
Недостатній рівень інноваційної активності посилюється низькою віддачею від реалізації технологічних інновацій (табл. 4).

Як свідчать розрахунки, суттєвого розширення масштабів освоєння нових видів продукції не відбулося.
За 2010–2015 рр. рівень освоєння нових видів продукції не перевищував 50% (в 2014 р. – 30,1%). Низький
рівень впровадження результатів інноваційної діяльності в Україні виступає фактором, який стримує
забезпечення економічної безпеки шляхом інноваційного розвитку.
Одним із факторів, який би сприяв посиленню комерціалізації науки, повинно стати використання
досвіду зарубіжних країн щодо податкового стимулювання впровадження інновацій. З цією метою, на
нашу думку, доцільно було б внести зміни до Податкового кодексу України щодо стимулювання збіль-

Таблиця 4
Обсяг інноваційної продукції на 1 грн технологічних інновацій
Показники
Обсяг інноваційних товарів, робіт, послуг:
в діючих цінах, млн грн
на гривню затрат на тех-нологічні інновації, грн
Розраховано по: Statystychnyi zbirnyk, 2016

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

42386,7

36157,7

35862,7

25669,0

23050,1

3,9

4,5

6,4

5,0

2,1
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umovakh hlobalizatsii [Tekst] : monohrafiia. Donetsk:
Yuho-Vostok (in Ukrainian).
Tkachuk, I.V., Berzhanir, A.L., Tsyhaniuk, A.V. (2014).
Innovatsiina
model
rozvytku:
tendentsii
ta
perspektyvy ekonomichnoi transformatsii: kol.
Monohrafiia. Uman. derzh. ped. un-t im. P. Tychyny,
N.-d. ekon. in-t. - Uman : Zhovtyi (in Ukrainian).
Kraus, N.M. (2015). Stanovlennaia innovatsiinoi
ekonomiky v umovakh instytutsiinykh zmin:
monohrafiia.
Derzh.
navch-nauk.
ustanova
«Akademiia fin. upr-ya». NDI finans. in-t. Kyiv:
Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian).
Bondar-Pidhurska, O.V. (2016). Naukovo-metodychni
zasady
staloho
innovatsiinoho
sotsialno
oriientovanoho rozvytku ekonomiky: monohrafiia..
Vyshch. navch. zakl. Ukoopspilky «Poltav. un-t
ekonomiky i torhivli (PUET)». Poltava; PUET (in
Ukrainian).
Inozemcev, V.L. (2000). Sovremennoe postindustrial'noe
obshhestvo: priroda, protivorechija, perspektivy. M.:
Logos (in Russian).
Mau, V.A. (2012). Еkonomika i politika v 2011 godu:
global'nyj krizis i poisk novoj modeli rosta. Voprosy
jekonomiki. 2, 6–14 (in Russian).
Bell, D. (1999). Grjadushhee postindustrial'noe
obshhestvo. Opyt social'nogo prognoshhirovanija. M.:
«Academia» (in Russian).
Bolkhovytynova, O.Yu., Kvasiuk, B.Ye. , Kirieiev, S.I.,
Lunina, I.O., Marienko, A.M. (2003). Rol derzhavy u
dovhostrokovomu ekonomichnomu zrostanni. Kh.:
Fort (in Ukrainian).
Gorodnikova, N.V., Gohberg, L.M., Ditkovskij, K.A.
(2017). Indikatory innovacionnoj dejatel'nosti: 2017 :
statisticheskij sbornik. Nac. issled. un-t «Vysshaja
shkola jekonomiki». M.: NIU VShJe (in Russian).
Statystychnyi zbirnyk (2016). Naukova ta innovatsiina
diialnist Ukrainy za 2015 rik. Derzhavna sluzhba
statystyky Ukrainy. K. (in Ukrainian).

Так, в 2011 р. обсяг інноваційної продукції, одержаної на 1 грн технологічних інновацій, скоротився в
1,8 раза порівнянно з попереднім роком. Лише в
2013 р. спостерігається поліпшення рівня ефективності використання технологічних інновацій та досягнення рівня 2010 р. Таким чином, відновлення економічного зростання не супроводжувалося стійкою тенденцією до підвищення ефективності технологічних
інновацій.
Висновки
Побудова інноваційної моделі економічного розвитку країни потребує мобілізації фінансових, матеріальних та трудових ресурсів держави. В умовах обмеженості фінансових ресурсів вагомим джерелом
збільшення витрат на технічні науки може слугувати
їхній перерозподіл. З метою активізації інноваційної
діяльності необхідно впроваджувати податкове стимулювання зростання інноваційних витрат. Серед
провідних напрямків – впровадження прискорених
норм амортизації для інноваційного обладнання.
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Економічні методи досліджень ринку м’ясного скотарства,
їх сутність та об’єктивність 
А.В. Гримак, І.Р. Урбан
Allagrimak@gmail.com, Іrunaurban@ukr.net
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, Львів, 79010, Україна
Україна пройшла складний і за часом тривалий період щодо впровадження ринкових відносин. В той же час, світовий
досвід однозначно підтверджує доцільність і життєздатність функціонування економічних систем на ринкових засадах. В
цьому переконливим є те, що саме ринок із відпрацьованими ринковими механізмами може виступати економічним регулятором відносин між його учасниками, формувати попит і пропозицію. Щодо оцінки ринку продукції м’ясного скотарства,
то він в наших умовах функціонує за фінансової нестабільності сільськогосподарських і переробних підприємств, податкового напруження та навіть тінізації. Звичайно, це позначається на формуванні організаційно-економічного механізму
ринку, як у частині виробництва та поставок продукції, так і взаємовідносин партнерів. Тому є об’єктивна економічна
необхідність досліджувати питання як виробництва м'яса, так і встановлення наявних тенденцій і чинників, що їх створюють на ринку продовольства.
Ключові слова: методи, ринок, м’ясне скотарство, попит, пропозиція, дослідження.

Экономические методы исследований рынка мясного скотоводства,
их сущность и объективность
А.В. Грымак, И.Р. Урбан
Allagrimak@gmail.com, Іrunaurban@ukr.net
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого,
ул. Пекарская, 50, г. Львов, 79010, Украина
Украина прошла сложный и по времени длительный период по внедрению рыночных отношений. В то же время, мировой опыт однозначно подтверждает целесообразность и жизнеспособность функционирования экономических систем на
рыночных принципах. В этом убедительным является то, что именно рынок с отработанными рыночными механизмами
может выступать экономическим регулятором отношений между его участниками, формировать спрос и предложение.
По оценке рынка продукции мясного скотоводства, то он в наших условиях функционирует при финансовой нестабильности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, налогового напряжения и даже тенизации. Конечно, это
сказывается на формировании организационно-экономического механизма рынка, как в части производства и поставок
продукции, так и взаимоотношений партнеров. Поэтому есть объективная экономическая необходимость исследовать
вопросы как производства мяса, так и установления имеющихся тенденций и факторов, которые создают на рынке продовольствия.
Ключевые слова: способы, рынок, мясное скотоводство, спрос, предложение, исследования.
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Ukraine passed a complex and long-time period for the introduction of market relations. At the same time, world experience
clearly confirms the feasibility and viability of the functioning of economic systems on a market basis. This means that a market with
worked out market mechanisms can act as an economic regulator of relations between its participants and it can formulate demand
and supply. As for the evaluation of the market for meat cattle, in our conditions it operates in the financial instability of agricultural
and processing enterprises, tax tensions and even shadowing. This affects the formation of the organizational and economic mechanism of the market, both in terms of production and supply of products, and the relationship of partners. Therefore, there is an objective economic need to investigate the issue of meat production and the establishment of existing trends and factors that are created in
the food market. Methodological basis of the research of meat cattle products market served methods of cognition, comparison,
economic system analysis of processes in the market, marketing methods for analyzing the situation in the food market, statistical,
monographic and economic and mathematical methods.
The methodological basis for the study of the efficiency of the operation of enterprises in the market for meat cattle is the information and use of methods and techniques of economic analysis. In addition to traditional data sources (public reporting and statistical materials), social surveys should also be used. The processing of the obtained data is carried out using methods of comparison,
analysis and synthesis, balance, monographic, economic-statistical and economic-mathematical methods of research.
Key words: methods, market, meat cattle breeding, demand, supply, research.

плексність організації виробництва і збуту продукції з
врахуванням потреб споживачів та одержанні прибутку через дослідження і прогнозування ринку, а саме
попиту і пропозиції. Лише за таких умов реалізується
принцип «виробляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється».
У дослідженнях ринку м’ясного скотарства маркетинг виступає засобом саморегулювання економічних
ринкових відносин із притаманними йому механізмами. Тут мова йде про вивчення потенційних споживачів і замовників, аналіз їх запитів і пропозицій, можливостей виробництва, дослідження характеру, асортименту і обсягу замовлень, робота з контрактами,
рівень конкурентоспроможності продукції і т.д. Зарубіжний і набутий вітчизняний досвід підтверджує, що
функціонування маркетингових служб не тільки у
виробничій сфері, а й в управлінських структурах
суттєво позначається на діяльності виробників і реалізації продукції на ринку продовольства. І не тільки.
Вивчення кон’юнктури ринку продукції методами
маркетингу дозволяє використовувати і стримуючі
чинники, фактори ризику у розвитку галузі м’ясного
скотарства для аналізу і формування цілісної системи
функціонування всіх ланок виробництва, спрямованої
на виробництво конкурентоспроможної, відповідно
якісної і безпечної, продукції, яка користується попитом. Важливим у цій роботі є створення умов для
ділових, взаємовигідних партнерських відносин між
сільськими товаровиробниками і м’ясопереробними
підприємствами.
Аналіз результатів маркетингових досліджень дозволяє підприємствам – учасникам ринку сформувати
такий асортимент продукції м’ясного скотарства,
який користується попитом. Це сприятиме тому, що
сільськогосподарські товаровиробники будуть зацікавлені в нарощуванні поголів’я худоби.
Що ж можуть отримати вітчизняні товаровиробники продукції м’ясного скотарства від маркетингових досліджень ринку?
Системні маркетингові дослідження ринку дозволяють:

Вступ
Скотарство серед галузей тваринництва займає
провідне місце, тому і об’єктом дослідження обрано
процес забезпечення ефективності в діяльності підприємств різної форми власності – суб’єктів ринку для
виробництва м’яса яловичини з метою поставок його
на продовольчий ринок як у свіжому, так і переробленому вигляді. При цьому, у дослідженнях ринку продукції м’ясного скотарства необхідно враховувати
його специфіку, яка не виключає і суперечностей у
відстоюванні своїх інтересів суб’єктами ринку. За
таких умов є необхідність досліджувати характер і
сферу наявних розбіжностей у ринкових відносинах,
відпрацьовувати механізми їх узгодження або хоча б
мінінізації. Для вивчення цих проблем ефективним
буде використання маркетингових досліджень ринку і
аналізу їх результатів, що даватиме об'єктивну оцінку
обігу продукції м’ясного скотарства від її виробництва до споживача.
Матеріали і методи досліджень
Методологічною основою дослідження ринку продукції м’ясного скотарства слугували методи пізнання, порівняння, економічного системного аналізу
процесів на ринку, маркетингові методи аналізу оцінки ситуації на ринку продовольства, статистичні,
монографічний та економіко-математичний методи.
Результати та їх обговорення
Розвиток і стимулювання підприємництва, заснованого на різних формах власності сприяє становленню потужної мережі товаровиробників, які здатні
вирішувати питання як кількості, так і якості та асортименту продукції м’ясного скотарства до запитів і
потреб споживачів. За цих умов саме маркетинг виступає одним із основних механізмів, який забезпечує
реальність у досягненні мети, об’єднує методи досліджень ринку в комплексі. Досвід США, Франції, Німеччини підтверджує, що маркетинг зумовлює ком-
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- створити умови зацікавленої співпраці сільськогосподарських товаровиробників і підприємств
м’ясопереробної галузі;
- визначити реальну необхідність і можливості
удосконалення виробництва з орієнтацією на сучасні
технології;
- закласти основу формування асортименту конкурентоспроможної якісної продукції, яка користується
попитом як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках;
- бути визнаним на ринку продовольства, активним у ринкових відносинах.
Які ж економічні, статистичні, порівняльні, математичні методи досліджень ринку продукції м’ясного
скотарства можуть відтворювати його об’єктивну
сутність. Так, в умовах, коли необхідно дослідити
співвідношення попиту-пропозиції, рівень реалізаційних цін на продукцію м’ясного скотарства, місткість
ринку, його дефіцит чи наявність нереалізованих
запитів, – слід вивчати кон’юнктуру ринку. Для цього
застосовують спеціальну систему показників: обсяги
поставок м’яса від безпосередніх виробників, готової
продукції в асортименті від переробників; обсяги
споживання через систему реалізації різними каналами реалізації; платоспроможний попит; ціна продажу
у розрізі періодів і сезонності; потенційна місткість
ринку. Зрозуміло, що такий аналіз є складним і ємким
за обсягом досліджень, але надзвичайно актуальний
для діагностики ситуації на ринку, відповідно і розробки стратегії дій, а також складання прогнозів на перспективу.
У методологічному плані всі розрахунки: відбір і
визначення показників відповідно до критерію ефективності, встановлення взаємозв’язків і взаємозалежностей, наявних тенденцій, розрахунків по впливу
різних (які підлягають аналізу) чинників, тощо – здійснюються згідно з вимогами до застосування методів і
прийомів економічного дослідження.
Так, при аналізі сукупних ресурсних вкладень доцільно умовно їх розчленувати за складовими, що
дозволить відслідкувати структуру їх переміщень,
ефект дії кожної складової. Вагомий ефект можна
одержати, застосовуючи монографічний спосіб дослідження, коли за ознаку виділення одиниць із сукупності брати результативні характеристики роботи типових товарних і переробних підприємств. На їх прикладі можна відслідкувати ефективність виробництва
яловичини, встановити обмежувальні чинники для
посилення впливу позитивно діючих і нейтралізації
негативних факторів. А побудова факторної моделі за
допомогою статистично-математичних методів дозволить провести узагальнення отриманих результатів
та розробити практичні заходи, а за необхідності –
аналітичний прогноз на перспективу.
Порівняно простішим у використанні є статистично-економічний метод дослідження ефективності
функціонування підприємств на ринку м’ясного скотарства, до складу якого входять статистичні групування (Р.І. Тринько). Групування можуть бути доповнені кореляційно-регресійним аналізом, а для прогнозу чи розробки рішень щодо перспектив розвитку
підприємств різної форми власності на ринку продукції
м’ясного
скотарства
–
розрахунково-

конструктивним методом. Для збалансування попиту і
пропозиції ефективним є балансовий спосіб. За його
допомогою можна дослідити ресурси кормів (наявність і потребу) у товаровиробника м’ясної сировини,
поголів’я худоби. Відповідно, користуючись такими
даними, переробні підприємства можуть збалансувати
наявну сировинну базу з потужностями переробного
підприємства. Важливими є оцінка попиту і пропозиції, а також ринкових цін. В таких дослідженнях результативно прислужиться соціологічний метод, який
базується на анкетному опитуванні.
У процесі досліджень функціонування підприємств на ринку м’ясного скотарства варто застосувати
і спеціальний аналіз узгодженості між собою економічних і адміністративних методів регулювання їх
діяльності для виявлення стримуючих чинників. Такий аналіз дозволяє обґрунтувати заходи, спрямовані
на ефективне функціонування суб’єктів ринку – товаровиробників і переробників сировини щодо обсягів
поставок продукції на ринок, її конкурентоспроможності, розробки пропозицій щодо вдосконалення каналів реалізації яловичини.
Приведені методи і способи є апробованими і використовуються у практичній роботі, дозволяють
виконувати завдання з вивчення ринку продукції
м’ясного скотарства.
Важливим критерієм, який доповнює методологічну комплексність оцінки продукції м’ясного скотарства є дослідження його комн’юктури, конкурентоспроможності. Вчені П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин,
О.М. Шпичак, В.Я. Месель-Веселяк, Р.І. Тринько,
С.І. Поперечний та ін. досліджували різні аспекти
конкурентоспроможності продукції АПК, в тому числі м’яса і м’ясопродуктів (Berezivskyi, 1998; Trynko,
1999; Sabluk, 2004; Hrymak and Trynko, 2009). Ними
запропоновані наукові розробки з маркетингових
досліджень конкурентоспроможності на ринку м’яса і
м’ясопродуктів. У цих дослідженнях важливим є обґрунтування самого механізму підвищення конкурентоспроможності продукції м’ясопереробної галузі,
конкретизація його складових, зокрема:
- залежно від рівня розвитку виробництва та його
технологічної відповідності, що формує пропозицію
на ринку м’яса;
- в перевагах розвитку співпраці сільськогосподарських товаровиробників м’яса і м’ясопереробних
підприємств на контрактних умовах;
- в освоєнні національних і міжнародних стандартів.
Насичення внутрішнього ринку м’ясом і продуктами його переробки різними виробниками є підтвердженням високого попиту на цю продукцію. У пропозиції такої продукції суттєві економічні пріоритети
має і Львівська область, зокрема за рахунок наявності
екологічно чистих і порівняно дешевих і продуктивних кормових угідь, переважаючої концентрації поголів'я тварин у господарствах населення, розвитку
підприємств переробної галузі різних потужностей.
Що ж повинно бути базовим у дослідженні конкурентоспроможності продукції галузі. Це переваги. Переваги одного підприємства перед іншим, яке виробляє
таку саму продукцію. Слід розглядати як внутрішні,
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так і зовнішні переваги. Внутрішні конкурентні переваги стосуються виробничих затрат, їх економії, ефективності (рентабельності) виробництва, відповідності його технології сучасним вимогам. До зовнішніх
переваг відноситься:
- місцезнаходження підприємства, транспортний
зв’язок із ним;
- асортимент продукції підприємства;
- рівень цін, можливість знижок;
- швидкість і якість обслуговування;
- організація контролю якості продукції;
- екологічна чистота продукції.
Слід врахувати і те, що конкурентоспроможність
передбачає не тільки якість і високу споживчу цінність продукції, а й підтверджує різницю в характеристиках своєї продукції і продукції конкурентів, у тому
числі й щодо ціни.
Висновки
Методологічною основою дослідження ефективності функціонування підприємств на ринку продукції
м'ясного скотарства є інформація та використання
методів і прийомів економічного аналізу. Крім традиційних джерел даних (публічної звітності і статистич-

них матеріалів) слід застосовувати і соціальні опитування. Опрацювання отриманих даних здійснюється із
застосуванням методів порівняння, аналізу і синтезу,
балансового,
монографічного,
економікостатистичного та економіко-математичного методів
дослідження.
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Дослідження українського ринку яєць та яйцепродуктів 
С.В. Сендецька
svitlana.sendetska@gmail.com
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна
В статті показано, що український ринок яєць в останні роки характеризується спадною кон’юнктуро. Це пов’язано з
великими обсягами виробництва і обмеженим експортом через спалахи в країні пташиного грипу. Визначено, що частка
особистих селянських господарств в загальних обсягах виробництва у 2016 р. становила майже половину всієї виробленої
продукції. Графічно відображено і охарактеризовано динаміку виробництва яєць в сільськогосподарських підприємствах і
особистих селянських господарствах за 1990–2016 рр.
Охарактеризовано коливання цін на яйця, зміни обсягів експорту яєць та яйцепродуктів. Проведено аналіз структурних
змін в експорті української яєчної продукції та ринках її продажу.
Визначено найбільших виробників яєць в Україні і охарактеризовано двох перших з них. Проаналізовано їх діяльність за
минулі три роки, визначено частку ринку, проблеми, їх причини і можливі шляхи вирішення.
Ключові слова: яйця, ринок, обсяги виробництва яєць, експорт, споживання, бренд, ціна, рентабельність, птахопідприємства, особисті селянські господарства.

Исследование украинского рынка яиц и яйцепродуктов
С.В. Сендецкая
svitlana.sendetska@gmail.com
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого,
ул. Пекарская, 50, г. Львов, 79010, Украина
В статье показано, что украинский рынок яиц в последние годы характеризуется нисходящей конъюнктурой, что связано с большими объемами производства и ограниченным экспортом через вспышки в стране птичьего гриппа. Определено, что доля личных крестьянских хозяйств в общем объеме производства в 2016 составляла почти половину всей производимой продукции. Графически отражено и охарактеризовано динамику производства яиц в сельскохозяйственных предприятиях и личных крестьянских хозяйствах за 1990–2016 гг.
Охарактеризованы колебания цен на яйца, изменения объемов экспорта яиц и яйцепродуктов. Проведен анализ структурных изменений в экспорте украинской яичной продукции и рынках ее продаж.
Определены крупнейшие производители яиц в Украине и охарактеризовано двух первых из них. Проанализирована их деятельность за прошедшие три года, определены доли рынка, проблемы, их причины и возможные пути решения.
Ключевые слова:. яйца, рынок, объемы производства яиц, экспорт, потребление, бренд, цена, рентабельность, прицепредприятие, личные крестьянские хозяйства.
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The article shows that the Ukrainian egg market in recent years is characterized by a declining market environment, due to large
volumes of production and limited exports due to outbreaks in the country of avian influenza. Graphically shows the dynamics of egg
production and their profitability in agricultural enterprises for the 1990-2016 years. The reasons for a significant decrease in production volumes in 2015–2016 are determined.
It is determined that the share of private peasant farms in total production in 2016 amounted to almost half of all production.
Graphically, the eggs production dynamics in agricultural enterprises and private farms for the period of 1990–2016 is described
and characterized. The fluctuations of egg prices, changes in the volumes of eggs and egg products have been characterized. A comparison is made between Ukrainian exports and the world's largest egg exporters. The main export markets for eggs and egg products are determined. The structural changes in the export of Ukrainian egg products and markets for its sale has been analyzed.
The largest egg producers in Ukraine are identified. The two largest manufacturers are described, their market shares are determined, activity has been analyzed over the past three years, problems have been identified, their causes and possible solutions.
The division of the Ukrainian packaged eggs market into two main segments has been characterized. The competitive advantages
in each of them have been determined.
Key words: eggs, market, egg production volumes, export, consumption, brand, price, profitability, poultry industry, private
peasant farms.

Результати та їх обговорення

Вступ
На сьогоднішній день яйця є одним з основних
джерел поповнення організму білками тваринного
походження. За даними Союзу птахівників України
щорічно в світі споживається близько 567 млрд курячих яєць. Споживання яєць на душу населення в
Україні в останні роки становить близько 300 шт. на 1
особу у рік, і це споживання є більшим за його раціональний рівень.
Дослідженням ринку продукції птахівництва присвячені праці Р. Буряка, Ю. Гулі, Т. Гуренко, Л. Мармуль, Р. Миніва, С. Пашко, В. Топіхи, Ф. Ярошенко,
І. Ясіновської, І. Яціва та інших вчених. Проте для
успішного маркетингу та планування виробництва
велике значення має постійний моніторинг стану
галузі. Аналіз статистичних даних за минулий період
дозволяє отримати загальні тенденції щодо подальшого розвитку виробництва продукції.
Метою даної статті є аналіз ринку яєць і яйцепродуктів України, визначення проблем і перспектив
його розвитку.
Матеріал і методи досліджень
В даному дослідженні застосовувалися загальнонаукові, маркетингові та графічні методи дослідження, дані статистичної звітності, Інтернет-ресурси.

У 2016 р. за даними Державної служби статистики
всіма категоріями господарств в Україні було вироблено 15,1 млрд шт. яєць, що на 10% менше від рівня
2015 р. Загалом за минулі 27 років ринок яйця зазнав
кризового падіння в 90-х роках і лише в 2010 р. виробники яєць змогли за обсягами виробництва досягнути показників 1990 р. Проте, починаючи з 2014 р.
виробництво яєць в Україні знову почало різко зменшуватися (на 23% (рис. 1)).
Причиною такого різкого зменшення виробництва
яєць після 2014 р. є військові дії на Сході країни, анексія Криму і, відповідно, закриття багатьох потужних
птахопідприємств. Основними ж причинами подальшого спаду є більш, як стократне зниження рентабельності виробництва яєць: з 60,9% у 2015 р. до 0,5% –
у 2016 р. Зниження прибутковості є наслідком зниження цін та збільшення витрат. Якщо у 2015 р. витрати у тваринництві зросли на 63,3% (у порівнянні з
2014 р.), то компенсатором було зростання ціни на
яйця на 64%. А у 2016 р. такої компенсації не було.
Навпаки, при збільшенні витрат у тваринництві на
23% відбулося ще й зниження ціни на 9%, що і відповідно знизило рівень прибутковості (Vyrobnytstvo
yaiets v Ukraini).

Рис. 1. Обсяги виробництва яєць в Україні і рівень рентабельності яєць
в сільськогосподарських підприємствах
Джерело: за даними Державної служби статистики України (2014–16 рр. – без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції).
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Крім того, періодичні спалахи пташиного грипу
закривали для українських виробників зовнішні ринки, що збільшувало внутрішню пропозицію, і відповідно, призводило до зниження цін на яйця.
Виробництвом яєць займаються як великі сільськогосподарські підприємства, так і дрібні фермерські
господарства та особисті селянські господарства
(рис. 2). З 1993 по 2005 рр. основними виробниками
яєць були особисті селянські господарства. Загалом
коливання обсягів виробництва яєць в Україні за досліджуваний період пов’язане з обсягами їх виробництва в сільськогосподарських підприємствах, оскільки
особисті селянські господарства з 1990 р. повільно,

але стабільно нарощували обсяги виробництва. У
2016 р. їх частка становила майже половину всієї
виробленої продукції – 47%. Сільськогосподарські ж
підприємства, як вже зазначалося, пережили кризу 90х років, коли обсяги виробництва яєць зменшилися
більше, як на 70%. Подібні процеси відбуваються і
сьогодні – лише за два минулих роки птахопідприємства зменшили обсяги виробництва більше як на третину (36%). Коливання виробництва пов’язані в першу чергу з його рентабельністю в сільськогосподарських підприємствах, що графічно відображено на
рис.1.

Рис. 2. Обсяги виробництва яєць в сільськогосподарських підприємствах та
особистих селянських господарствах України (млн шт.).
Джерело: за даними Державної служби статистики України (2014–16 рр. – без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції).

За минулі 20 років ціни на яйця зросли у 9,7 раза.
Це найнижчий показник у порівнянні з іншими основними продуктами тваринництва. За той самий період
ціни на молоко зросли у 28,5 раза, на м’ясо – у
23,1 раза. Ринок яєць характеризується ще і сезонним
коливанням цін, яке пов’язане, як з великою часткою
в обсягах виробництва особистих селянських господарств, для яких характерне сезонне коливання обсягів виробництва, так і з зростанням витрат на енергоносії у зимовий період.
У 2016 р. з України обсяг експорту яєць в шкарлупі склав 45,5 млн дол. США і яєць без шкарлупи –
30 млн дол. Основними покупцями українських яєць
та яйцепродуктів є ОАЕ, Данія, Ірак. У порівнянні з
найбільшими світовими експортерами яєць у шкарлупі, такими, як Нідерланди (786 млн дол. США), США
(515 млн дол. США), Польща (278 млн дол. США)
(Top 15 Exporters Of Eggs In Shell), український експорт є незначним. В порівнянні з 2010 р. експорт яєць
і яцепродуктів дещо знизився в доларовому еквіваленті – на 10 млн дол США. Змінилася і структура експорту – в 1,5 раза зросла частка експортованих яєць в
шкарлупі і майже в 2 рази зменшилася частка перероблених яєць. Серед крупних покупців українських
яєць з’явилися Молдова, Данія, Індонезія, і навпаки, в
силу різних обставин, перестали купувати українську
продукцію Росія та Сирія.
За даними агропорталу Latifundist найбільшими
промисловими виробниками яєць в Україні є, ГК
«Авангард»,
ГК
«Овостар
Юніон»,
«ІнтерЗапоріжжя», ПФ «Авіас 2000», ПФ «Крупець», ПФ
«Поділля», ПФ «Тернопільська».

«Авангард» – одна з найбільших агропромислових
компаній України, що спеціалізується на виробництві
яєць та сухих яєчних продуктів. Компанія у 2016 р.
виробила 2,5 млрд шт. яєць, займаючи 31% промислового ринку яєць і 87% ринку cухих яєчних продуктів України. Поголів’я курей-несучок в ГК «Авангард» є одним з найбільших у світі – 10,3 млн гол.
курей-несучок (Ofitsiinyi portal TOV «Ahrarnyi
Kholdynh Avanhard»).
«Авангард» є найбільшим експортером яєць та сухих яєчних продуктів з України. Компанія експортує
свою продукцію до більш ніж 40 країн світу, в основному на Близький Схід, країни Африки, Азії, СНД та
ЄС. На внутрішньому ринку, холдинг продає продукцію в мережі супермаркетів і роздрібні магазини,
оптовим покупцям та промисловим клієнтам.
До складу ГК «Авангард» входять 19 птахофабрик, десять фабрик з підрощування молодняка, шість
комбікормових заводів, три склади тривалого
зберігання яєць, два птахокомплекси «Авіс» і «Чорнобаївське» та завод з переробки яєць «Імперово
Фудз». Підприємства розташовані в 14 регіонах
України і в Автономній Республіці Крим, що спрощує
логістику і дозволяє ефективно і своєчасно задовольняти споживчий попит.
Сучасна криза яскраво відобразилася на показниках виробництва агрохолдингу. За даними фінансового звіту компанії «Авангард» в 2015 році отримав
158 млн дол. чистого збитку, що в 6 разів більше, ніж
у 2014 році. Виручка холдингу в 2015 році скоротилася на 45% – до 230 млн дол. В 2016 році компанія
отримала 57 млн дол. чистого збитку, що майже втри-
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чі менше, ніж в 2015 році. Виручка холдингу минулого року знову скоротилася (на 17% порівняно з
2015 роком – до 190 млн дол.).
Разом з тим, частка експортної виручки в чистому
доході агрохолдингу скоротилася до 35% з 41% у
2015 році. Продажі в країни ЄС склали 40% експортного виторгу компанії в 2016 році, в регіон Близького
Сходу і Північної Африки – 48%. Для відновлення
експортних поставок «Авангарду» необхідно диверсифікувати свої експортні ринки, оскільки 76% експортної виручки компанії в сегменті продажу яєць і
5% експортної виручки в сегменті яєчних продуктів
займають Ірак і Йорданія – країни, які повністю заборонили поставки продукції птахівництва з усієї території України через спалахи пташиного грипу. В той
час, як Гонконг, ЄС, Саудівська Аравія, ОАЕ застосовували принцип регіоналізації до поставок української продукції птахівництва. Заборона на поставки в ці
країни стосувалася тільки тих українських областей,
де були зафіксовані спалахи пташиного грипу. Крім
того, «Авангарду» доцільно посилити увагу до продажу продукції через мережеві супермаркети і просуванню своєї ТМ «Квочка» з огляду на великі обсяги
виробництва та зростання популярності цього каналу
розподілу.
Найближчий конкурент «Авангарду» – Агропромислова група компаній «Овостар Юніон» (ТМ «Ясенсвіт») – в 2016 році виробила 1,5 млрд шт. яєць, що
на 24% більше, ніж в попередньому році. Поголів’я
курей-несучок на початок 2017 р. тут становило
6,5 млн голів (на 22% більше, ніж у 2015 р.). Згідно з
даними компанії, продажі яєць в минулому році збільшилися на 22% – до 1млрд шт. Обсяги експорту
зросли на 34% – з 230 млн шт. в 2015 році до 307 млн
шт. в 2016-му («Ovostar Junion»).
Компанія переробила в минулому році 407 млн шт.
яєць в порівнянні з 347 млн шт. роком раніше. В результаті продажі сухих яєчних продуктів збільшилися
на 9% – до 2 тис. т, в тому числі на зовнішні ринки
було поставлено 1,3 тис. т (на 42% більше, ніж у
2015 році), рідких яєчних продуктів – на 30%, до
8,7 тис. т. При цьому обсяг експорту рідких яєчних
продуктів склав 2,2 тис. т в основному за рахунок
поставок до країн ЄС.
Унікальна торгова пропозиція «Овостар» − пастеризовані рідкі яєчні продукти, які не виготовляють
підприємства «Авангарду». У цьому сегменті частка
компанії досягає 90%. Рідкі яєчні продукти (меланж,
білок і жовток) є затребувані кондитерами. Серед
постійних клієнтів компанії – Roshen, McDonald's і
«Крафт Фудз Україна» (Chukhlib and Isakova, 2014).
Компанія змогла уникнути сучасної кризи завдяки
відсутності виробничих потужностей на окупованих
територіях, правильно обраній виробничій і розподільчій стратегії. Вона перша на ринку України випустила фасоване куряче яйце в індивідуальній упаковці
під ТМ «Ясенсвіт», завдяки чому значна частина виробленої продукції реалізовується через мережеві
супермаркети. Компанія є менш експортно орієнтована, ніж «Авангард», тому і менш вразлива до періодичного закриття зовнішніх ринків через пташиний
грип.

Бренд «Ясенсвіт» за дослідженнями агенції MPP
Consulting в 2015–2016 рр. входив в топ-100 найуспішніших українських брендів і був в цій сотні єдиним
брендом виробників яєць. Його вартість у 2016 р.
оцінювалася в 7,8 млн дол. США.
Загалом ринок фасованого яйця можна розділити
на 2 основні сегменти. Це біржовий сегмент, де головною конкурентною перевагою є ціна. І марочний
сегмент, де виробники додатково вкладають кошти в
свої торгові марки – це чистота і якість яєць, поліпшена упаковка, спеціальні кормові програми, однорідність і свіжість продукту, комунікативні програми
тощо (Nuzhen li brend kurinym jajcam?). Частка марочного сегменту максимальна насамперед у великих
містах, таких як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ тощо. Це пояснюється рівнем життя і доходу
їх мешканців, а також великою кількістю людей з
бажанням купувати більш якісні, здорові продукти
для своєї родини.
У біржовому сегменті основним і практично єдиним фактором конкурентоспроможності є ціна. Найдешевше яйце є соціальним індикатором, а також
одним з ключових продуктів для залучення покупців.
Тому саме в даному сегменті реалізуються всі залишки і надлишки ринку за мінімальною ціною.
Висновки
Український ринок яєць на даний період характеризується суттєвим зниженням обсягів виробництва
яєчної продукції в сільськогосподарських підприємствах, зменшенням обсягів експортних поставок. Основними проблемами ринку є вплив зовнішньої
кон’юнктури на ціни та обсяги реалізації, сезонне
коливання ціни на продукт, зростання цін на енергоносії. З покращенням епідеміологічної ситуації і диверсифікацією зовнішніх ринків збуту можливе зростання рентабельності виробництва і збільшення його
обсягів.
Перспективи подальших досліджень. Дослідження
тенденцій та перспектив розвитку ринку яєць з врахуванням умов, які динамічно змінюються.
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Економічна ефективністьта інвестиційна привабливість виробництва
продукції вермикультури в Україні 
В.А. Чемерис, В.І. Душка, В.Л. Максим
chemerus64@gmail.com, dushka.vitaliy@gmail.com, volodiamaxym88@gmail.com
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, Львів, 79010, Україна
У статті проведені дослідження економічної ефективностіта інвестиційної привабливості переробки органічних відходів за допомогою вермикультивування на біогумус та іншу супутню продукцію. Відповідно до одержаних результатів
аналітично-розрахункових досліджень встановлено, що розвиток вермикультури в Україні належить до перспективних
напрямів агробізнесу, який не набув широкого поширення та в багатьох регіонах сприймається як інновація. Від вермикультивування органічних відходів одержують три важливі види цінної для сільського господарства продукції: біогумус,
біомаса черв’яка та рідкий субстрат біогумусу (вермичай). Використання якісного біогумусу для удобрення зернових культур, овочів, ягідних та фруктових насаджень сприяє підвищенню їх урожайності на 15–35%. У світі поширені різноманітні інтенсивні та екстенсивні технології вермикультури, однак в Україні найбільш часто зустрічається організація канальної системи вермикультивування, яка є відносно трудомісткою. У статті досліджується ефективність виробництва
продукції вермикультури на основі технології застосування бортів вертикального типу, яка ґрунтується на інтенсивному
вирощуванні каліфорнійських черв’яків у штучно створених умовах із дотриманням мікрокліматичних стандартів в багатоярусних бортах, де засипається спеціально підготовлений субстрат для переробки його на біогумус в приміщеннях закритого типу. Використання інтенсивних способів вермикультивування з вертикальними бортами забезпечує зниження
трудомісткості на 50 і більше відсотків порівняно з канальною системою вермибортів. У кожної з доступних для виробника технологій вермикультивування є свої переваги та недоліки. Зокрема використання вертикальних бортів забезпечує
високі показники виходу продукції на одиницю площі, однак характеризується вищою капіталомісткістю одержаної продукції. За результатами дослідження визначено, що для створення нового високоефективного підприємства з виробничою
потужністю 1200 т біогумусу за рік на основі інтенсивних технологій та без залучення орендованих основних фондів необхідно понад 8 млн грн. стартового капіталу, у тому числі 6,42 млн грн. основного і 1,75 млн грн. оборотного. Інвестовані
кошти окупляться за 3,1 роки та забезпечать підприємство чистим прибутком від реалізації продукції за перший рік на
суму понад 2 млн грн. Прогнозована дохідність інвестицій становитиме 161% за 5 років, а чиста приведена вартість проекту досягне 2,77 млн грн. при ставці дисконту 13,5%. Рівень рентабельності продажу продукції перевищить 40%.
Ключові слова: економічна ефективність, інвестиційна привабливість, продукції вермикультури.
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В статье проведены исследования экономической эффективностии инвестиционной привлекательности переработки
органических отходов с помощью вермикультивирования в биогумус и другую сопутствующую продукцию. Согласно полученных результатов аналитически-расчётных исследований установлено, что развитие вермикультуры в Украине отноCitation:
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сится к перспективным направлением агробизнесу, который не получил широкого распространения и во многих регионах
воспринимается как инновация. От вермикультивирования органических отходов получают три важные виды ценной для
сельского хозяйства продукции: биогумус, биомасса червя и жидкий субстрат биогумуса (вермичай). Использование качественного биогумуса для удобрения зерновых культур, овощей, ягодных и фруктовых насаждений способствует повышению их урожайности на 15–35%. В мире распространены различные интенсивные и экстенсивные технологии вермикультуры, однако в Украине наиболее часто встречается организация канальной системы вермикультивирования, которая
является относительно трудоёмкой. В статье исследуется эффективность производства продукции вермикультуры на
основе технологии применения бортов вертикального типа, основанной на интенсивном выращивании калифорнийских
червей в искусственно созданных условиях с соблюдением микроклиматических стандартов в многоярусных бортах, где
засыпается специально подготовленный субстрат для переработки его в биогумус в помещениях закрытого типа. Использование интенсивных способов вермикультивирования с вертикальными бортами обеспечивает снижение трудоёмкости
на 50 и более процентов по сравнению с канальной системой вермибортов. В каждой из доступных для производителя
технологий вермикультивирования есть свои преимущества и недостатки. В частности, использования вертикальных
бортов обеспечивает высокие показатели выхода продукции на единицу площади, однако более высокой капиталоемкостью полученной продукции. По результатам исследования установлено, что для создания нового высокоэффективного
предприятия с производственной мощностью 1200 т биогумуса в год на основе интенсивных технологий и без привлечения
арендованных основных фондов необходимо более 8 млн грн. стартового капитала, в том числе 6420000 грн. основного и
1750000 грн. оборотного. Инвестированные средства окупятся за 3,1 года и обеспечат предприятие чистой прибылью от
реализации продукции за первый год на сумму более 2 млн грн. Прогнозируемая доходность инвестиций составит 161% за
5 лет, а чистая приведённая стоимость проекта достигнет 2770000 грн. при ставке дисконта 13,5%. Уровень рентабельности продаж продукции превысит 40%.
Ключевые слова: экономическая эффективность, инвестиционная привлекательность, продукции вермикультуры.
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In the article the conducted researches of economic and investment efficiency of organic wastes processing by vermiculture technolology on a biohumus and other concomitant products. In accordance with the results of analytically calculation researches it is
set that development of vermiculture in Ukraine belongs to perspective directions of agribusiness which did not get widespread and
in many regions perceived as an innovation. From vermiculture organic wastes get three important types of valuable for agricultural
producers products: biohumus, biomas of worm and liquid substrat of biohumus (vermitea). The use of high-quality biohumus for the
fertilizer of grain-crops, vegetables, berries and fruit planting is instrumental in the increase of their productivity on 15–35%. Various intensive and extensive vermiculture technologies are widespread in the world, however in Ukraine most often there is organization of the vermiculture channel system which is relatively labour intensive. In the article efficiency of production vermiculture goods
is probed on the basis of application technology of vertical type sides, which is based on the intensive growing of the Californian
worms in the artificially created terms with the observance of microclimate standards in many-tier sides, where specially geared-up
substrat put on for processing on a biohumus in the apartments of the closed type. The use of intensive vermiculture methods with
vertical sides provides the decline of labour intensiveness on 50 and more percents by comparison to the channel system of vermi
sides. Each of accessible for producers vermiculture technologies have the advantages and failings.
In particular the use of vertical sides provides the high indexes of product output per unit of area, higher capital intensive of
products is however characterized. As a result of research certainly, that creation of new high-efficiency enterprise with the production capacity of 1200 t biohumus per year on the basis of intensive technologies and without bringing in of the leased capital assets it
is necessary over 8 million UAH of start-up capital, including 6.42 million UAH basic and 1.75 million UAH circulating.
Invested money will be covered during 3.1 year and will provide an enterprise a net income from sale off products for the first
year to the amount of over 2 million UAH. Forecasting profitability investments will be 161% for 5 years, and the net present value
of project will attain 2.77 million UAH at the rate of discount 13.5%. The level of profitability of products sale will exceed 40%.
Key words: economic efficiency, investment attractiveness, vermiculture products.

Вступ
Переробка органічних відходів відноситься до перспективних видів агробізнесу. Україна володіє значним потенціалом розвитку вермикультури та виробництва органічно чистої сільськогосподарської продукції, який в силу об’єктивних економічносоціальних та правових чинників у значній мірі не
реалізований. Переробка органічних відходів на основі впровадження технології вермикультури належить
до інноваційних видів підприємницької діяльності,

який не набув значного поширення в Україні. Більшість підприємств з виробництва продукції вермикультури відносяться до малого бізнесу з річним оборотам капіталу до 2 млн грн. Одержана продукція від
вермикультивування органічних відходів становить
значну цінність для розвитку екологічно чистого сільського господарства. Відповідно значної актуальності
набуває дослідження економічної ефективності функціонування підприємств, які вибрали даний вид господарської діяльності, а також обґрунтування залучення інвестицій у розвиток вермикультури в Україні.
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Мета дослідження полягає в економічному обґрунтуванні капіталовкладень в організацію виробництва
продукції вермикультури. Досягнення мети дослідження ґрунтується на реалізації поставлених завдань:дослідити технологічні аспекти процесу вермикультивування органічних відходів та виробництва
біогумусу; економічно обґрунтувати ефективність
переробки органічних відходів на основі впровадження інтенсивних технологій вермикультури; провести
інвестиційний аналіз створення спеціалізованого підприємства з виробництва вермикомпосту та іншої
супутньої продукції.
Аналіз останніх досліджень. Основні проблеми
розвитку органічного агровиробництва в Україні висвітлені у працях вітчизняних вчених, серед яких:
В. Артиш, В. Гармашов, М. Кобець, О. Рудницька,
І. Самаріна, О. Сендецька, В. Сендецький, В. Ткачук,
О. Шумейкота інші. Однак не достатньо уваги приділено дослідженню економічної та інвестиційної ефективності виробництва продукції вермикультури, як
одного із перспективних видів органічного виробництва.
Матеріал і методи досліджень
Дослідження економічної ефективностіта інвестиційної привабливості виробництва продукції вермикультури проводилися на основі дедуктивного, монографічного та розрахунково-конструктивного методів.
Матеріалами досліджень стали публікації вітчизняних
вчених економістів, а також власні спостереження.
Результати та їх обговорення
Зародження вермикультури як біотехнологічного
напряму сільськогосподарської науки розпочалося в
50-ті роки минулого століття у США. В наш час у
багатьох країнах світу: Італії, Китаї, Угорщині, Польщі, Японії, США та на Кубі штучне розведення дощових черв’яків поставлено на промислову основу з
метою утилізації органічних відходів і одержання
екологічно безпечного добрива (Samarina, 2012).
Нині розвиток органічного аграрного виробництва
на державному рівні в нашій країні регулюється Конституцією України, Земельним кодексом України,
Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища». Особливого значення набув
Закон України «Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини», який
набрав чинності 10 січня 2014 р., згідно якого, органічна продукція ідентифікується як продукція, отримана в результаті сертифікованого виробництва, а виробництво органічної продукції (сировини) визначається як виробнича діяльність фізичних або юридичних
осіб (у тому числі з вирощування та переробки), де
під час такого виробництва виключається застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікованих організмів, консервантів тощо, та на всіх етапах
виробництва (вирощування, переробки) застосовуються методи, принципи та правила, визначені Законом для отримання натуральної (екологічно чистої)

продукції, а також збереження та відновлення природних ресурсів (Tkachuk, 2015).
Основними видами продукції вермикультури є біогумус, або вермикомпост, біомаса черв’яка та рідкий
субстрат біогумусу (вермичай). Для організації виробництва біогумусу використовуються різноманітні
види органічних відходів, серед яких найбільш поширеними є гній сільськогосподарських тварин та послід
птиці, рослинні відходи (листя, трава, овочі, фрукти),
відходи деревообробної промисловості (тирса, опилки), відходи грибних виробництв, пивна дробина,
харчові відходи тощо. Найбільш цінною сировиною
для організації вермикультури є органічні відходи, які
продукуть сільськогосподарські тварини. Від вибору
сировини, на основі якої буде вироблятися субстрат,
залежить собівартість кінцевої продукції вермикультури. Також вагомим чинником ефективності виробництва є вибір самої технології вермикультивування.
Найбільш поширеними з них є класична система формування вермиканалів на відкритій місцевості, до
якої належать і вермикомпостери промислового типу,
а також системи, які формуються у закритих приміщеннях: контейнерна система, реактори безперервної
дії бортового типу, вермикультиватори вертикального
типу та інші. У статті розглядається використання
інтенсивних технологій вермикультивування на основі встановлення вертикальних вермибортів в приміщеннях ангарного типу. Дана технологія відноситься
до капіталомістких, оскільки вартість господарського
приміщення для організації інтенсивного вермикультувування у структурі основного капіталу часто перевищує 70–75%. Відповідно оптимальним варіантом
може стати оренда придатних для ведення вермикультури господарських об’єктів. Однак, у наших дослідженнях розглядається варіант створення нового спеціалізованого підприємства з виробництва продукції
вермикультури без залучення орендованих активів.
Виробничий процес у галузі вермикультивування,
як і в інших галузях, здійснюється за участі в ньому,
крім вермикультури (червоних дощових каліфорнійських черв’яків), робочої сили, основних і матеріальних оборотних засобів виробництва. Їх функціонування реалізується, виходячи з конкретних умов відповідної науково обґрунтованої технології, з розробкою технічних умов на продукцію, з організаційно
управлінським, фінансовим, обліково-статистичним,
патентно-правовим та економічним забезпеченням, з
використанням економіко-статистичних, економікоматематичних методів моделювання на базі новітніх
інформаційних технологій (Sendetska, 2014).
З метою підвищення родючості ґрунтів та охорони
навколишнього середовища органічні відходи агропромислового комплексу доцільно переробляти методом вермикультивування в «Біогумус», органічне
добриво нового покоління, шляхом підбору необхідної кількості, співвідношення компонентів і оптимізації технологічних режимів вермикультивування
(Sendetskyi, 2009).
Використання якісного біогумусу для удобрення
зернових культур, овочів, ягідних та фруктових насаджень сприяє підвищенню їх урожайності на 15–35%.
На відміну від інших органічних добрив, ефект від
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вермикомпосту одержують уже в поточному виробничому циклі. Зростання урожайності сільськогосподарських культур є одним із основних чинників підвищення економічної ефективності функціонування
аграрних підприємств, відповідно якісний біогумус
користується усе більшим попитом серед агровиробників.
Технологія виробництва продукції вермикультури
на основі застосування бортів вертикального типу
ґрунтується на інтенсивному вирощуванні каліфорнійських черв’яків у штучно створених умовах із
дотриманням мікрокліматичних стандартів в багатоярусних бортах, де засипається спеціально підготовлений субстрат для переробки його на біогумус. Загалом
з 1 т органічних відходів одержують від 400–500 кг
вермикомпосту та близько 100 кг біомаси червяка
(табл. 1). Під час періодичного поливу субстрату во-

дою з бортів вертикального типу технологічно простіше збирати рідкий вермикомпост, який є також цінним органічним добривом, зокрема для тепличних
господарств. Чисельність каліфорнійського черв’яка
за рік, при сприятливих умовах утримання збільшується в 30–50 разів. Відповідно для переробки 1 т
органічних відходів достатньо однієї маточної групи.
Екстенсивні технології вермикультивування не
потребують значних капіталовкладень, однак для
створення нового високоефективного підприємства з
використанням інтенсивних технологій та без залучення орендованих основних фондів з виробничою
потужністю 1200 т біогумусу за рік необхідно понад
8 млн грн. стартового капіталу, у тому числі 6,42 млн
грн. основного і 1,75 млн грн. – оборотного. Структура залученого капіталу наведена на рисунках 1 та 2.
Таблиця 1

Основні технологічні показники виробництва продукції вермикультури*
Обсяг виробництва біогумусу, т
Обсяг субстрату для черв’яків, т
Чисельність однієї маточної групи черв’яків, шт, +/- 100
Продуктивність (переробки субстрату в біогумус), у розрахунку на 1 маточну групу черв’яків за рік
розміщену на вермибортах вертикального типу у приміщеннях закритого типу, т
Необхідна кількість маточних груп черв’яків для реалізації проекту, шт
Включно з додатковим резервом (+15%), шт
Структура затрат субстрату на виробництво продукції вермикультури, %
на біогумус
біомасу черв’яка
рідкий субстрат біогумусу (вермичай)
Розхід субстрату на 1 т маси черв’яка, т
Плановий обсяг виробництва продукції вермикультури, т
‐
біогумусу
‐
біомаси черв’яка
плановий коефіцієнт товарності біомаси черв’яка
‐
товарна маса черв’яка
‐
обсяг збору рідкого субстрату біогумусу, м. куб.
*Джерело: власні дослідження.

1200
2200
2500
1,65
1333
1533
55
40
5
5
1200
175
0,75
131,25
100

Рис. 1. Структура основного капіталу підприємства, %.*
*Джерело: власні дослідження.

Основна частка у структурі основного капіталу
припадає на виробничі та адміністративні будівлі. Проте організація вермикультури як додаткового напряму
виробництва у вже існуючих підприємствах потребуватиме значно менших інвестицій. Вартість маточного
поголів’я та комплектів необхідного обладнання у
новоствореному господарстві не перевищує 10%.
Абсолютна більшість технологій виробництва продукції вермикультури, які набули поширення характеризуються значними затратами праці, вартість якої
перекладається на собівартість одержаної продукції.

Для екстенсивних технологій оплата праці з нарахуваннями часто перевищує 40%. Використання інтенсивних способів вермикультивування з вертикальними
бортами забезпечує зниження трудомісткості на 50 і
більше відсотків порівняно з широко поширеною канальною системою вермибортів. У кожної з доступних
для виробника технологій вермикультивування є свої
переваги та недоліки. Зокрема, використання вертикальних бортів забезпечує високі показники виходу продукції на одиницю площі, однак характеризується вищою капіталомісткістю одержаної продукції.
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Рис. 2. Структура оборотного капіталу підприємства, %.*
*Джерело: власні дослідження.

Таблиця 2
Структура операційних витрат на організацію виробництва продукції вермикультури*
Витрати
Виробничі витрати
Субстрат для виробництва біогумусу
Оплата праці
Соціальне відрахування
Паливно-мастильні матеріали
Вода
Електроенергія
Амортизація необоротних активів
Всього виробничих витрат
Витрати від іншої операційної діяльності
загальні корпоративні витрати
утримання адміністративного персоналу
утримання основних засобів загальногосподарського використання
витрати на зв'язок
Витрати на упаковку
Витрати на реалізацію
інші операційні витрати
Разом витрати від іншої операційної діяльності
Всього операційних витрат
Операційні витрати у розрахунку на 1 т реалізованої продукції вермикультури, грн
*Джерело: власні дослідження.

Значення показників, грн.

Структура виробничих
та інших операційних
витрат, %

Структура операційних витрат,%

800000
489600
107712
70000
22560
8775
632205,8
2130853

37,54
22,98
5,05
3,29
1,06
0,41
29,67
100

30,95
18,94
4,17
2,71
0,87
0,34
24,46
82,44

3500
235704

0,77
51,92

0,14
9,12

10350

2,28

0,40

1350
165000
37000
1100
454004
2584857

0,30
36,34
8,15
0,24
100,00
Х

0,05
6,38
1,43
0,04
17,56
100

1806

Собівартість продукції вермикультури залежить
від дії багатьох технологічних та економічних чинників. До найбільш вагоміших із них відносять вибір
власне технології вермикультувування, яка визначає
обсяг капіталовкладень на організацію виробництва,
кількість залучених працівників для виконання технологічних робіт. Важливим чинником собівартості є
також структура субстрату і вартість його складових.
Відповідно до наведених у таблиці розрахунків,
сума операційних витрат у на 1 т реалізованої продукції становить 1806 грн. У структурі операційних
витрат понад 80% становлять виробничі, з них більше
третини – це вартість субстрату для виробництва
біогумусу. На оплату праці з нарахуваннями і амортизація необоротних активів припадає відповідно 28 та
30% виробничих витрат. Витрати від іншої операційної діяльності на половину складаються з вартості
утримання адміністративного персоналу. Всього за

рік новостворене підприємство понесе до 2,6 млн грн.
операційних витрат, які будуть компенсовані виручкою від реалізації продукції вермикультури на суму
понад 4,8 млн грн.
У структурі доходу від продажу продукції вермикультури основну частку складає біогумус (рис. 3). На
реалізацію черв’яка для кормових цілей припадає
близько четверті усіх доходів від вермикультури.
Проте, слід зазначити, що реалізація біомаси черв’яка
для риболовецьких цілей і розведення дозволить підвищити її частку у структурі доходу.
Слід зауважити, що на ціну біогумусу та вермичаю
значною мірою впливають їх якісні показники – сукупність органічних та фізико-хімічних властивостей,
які обумовлені дотриманням технологічних стандартів виробництва та якістю компонентів замішаного
субстрату. Також важливої уваги слід приділяти стану
упаковки та умовам зберігання готової продукції.

Scientific Messenger LNUVMB, 2017, vol. 19, no 81

111

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 81

Рис. 3. Структура виручки від реалізації продукції вермикультури, %.*
*Джерело: власні дослідження.

Таблиця 3
Дохід від реалізація продукції вермикультури*
Джерела доходів

Обсяг реалізації, т

Реалізація біогумусу
Біомаса черв’яка
Вермичай
Разом
*Джерело: власні дослідження.

1200
131,25
100
1431,25

Ціна за 1 т продукції,
грн
3000
9000
500
Х

Виручка від реалізації за видами продукції, грн
3600000
1181250
50000
4831250

Таблиця 4
Економічна ефективністьта інвестиційна привабливість виробництва продукції вермикультури*
Показник
Сума залученого основного капіталу, грн.
Сума залученого оборотного капіталу, грн.
Разом стартового капіталу, грн.
Термін реалізації проекту, років
Виручка від реалізації продукції, грн
Єдиний податок, грн. **
Чиста виручка, грн.
Виробничі витрати, грн.
Валовий прибуток, грн.
Витрати від іншої операційної діяльності, грн.
Чистий прибуток, грн.
Амортизація, грн.
Чистий грошовий потік (Cash-flow), грн.
Рентабельність виробництва, %
Рентабельність продажу, %
Рентабельність інвестицій, %
Термін окупності, років
Дохідність інвестицій, %
Середньорічний темп зростання капіталу, п.п.
Коефіцієнт співвідношення доходів і витрат, од.
Розрахована ставка дисконту для проекту, %
Чиста приведена вартість проекту, грн.
Внутрішня норма прибутковості проекту,%
Прогнозована сума податкових платежів до бюджетів усіх рівнів за рік / за 5
років, грн
*Джерело: власні дослідження.
**Єдиний податок (3 група – 5% від обороту для не платників ПДВ).

Ціна 1 т біогумусу у другому кварталі 2017 р., в
залежності від рівня якості, становила 3–4 тис. грн.
Більш ціннішою продукцією вермикультури є біомаса
черв’яка, вартість якої суттєво різниться відносно
визначеного напряму реалізації. Так, оптова ціна продажу маси черв’яка для переробки на кормові цілі не
перевищує 10 тис. грн/т. Реалізація дрібних партій для
риболовецьких цілей є більш рентабельною, оскільки
ціна за 1 кг у середньому на ринку коливається від
150–200 грн. Також, масу черв’яка реалізують іншим
підприємствам у вигляді маточних сімей за ціною від

Значення показників
6424630
1755480
8180110
5
4831250
241562,5
4589688
2130853
2458835
454004
2004831
642556
2647387
94,1
41,5
32,4
3,1
161,8
10,0
1,87
13,5
2774357
30,19
514682 / 2573413

200 грн/кг і вище, з метою їх подальшого розведення
для переробки органічних відходів на біогумус. Однак, реалізація біомаси черв’яка за даними напрямами
обмежується відносно незначним попитом. Разом з
біогумусом та біомасою черв’яка підприємства продають рідкий субстрат – вермичай. Основні показники економічної ефективності та інвестиційної привабливості виробництва продукції вермикультури наведені у таблиці 4.
Вартісні показники економічної ефективності та
інвестиційної привабливості виробництва продукції
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вермикультури розраховані у цінах 2017 року. Прогнозований чистий прибуток від реалізації продукції
складе близько 2 млн грн. за перший рік, що дозволить забезпечити рівень рентабельності виробництва
94,1%, а рентабельності продажу перевищить 40%.
Рентабельність інвестованого капіталу досягне 32,4%,
відповідно період окупності складе близько трьох
років. Чиста приведена вартість проекту розрахована
за 5 років і становить 2,77 млн грн. при ставці дисконту 13,5% та внутрішній нормі прибутковості понад
30% відносить даний проект до числа інвестиційно
привабливих. За час реалізації проекту підприємство
сплатить понад 2,5 млн. грн. податків до державного
та місцевого бюджету, зокрема щорічна сума єдиного
податку перевищуватиме 240 тис. грн.
Перспективи подальших досліджень. Показники
інвестиційної ефективності для організації виробництва продукції вермикультури повинні бути вищими,
якщо виробничі приміщення, а також навантажувальна техніка і транспортні засоби залучатимуться на
орендованій основі чи за договорами лізингу. Відповідно розрахунок порівняльної ефективності виробництва продукції вермикультури на орендованих
виробничих засобах стане предметом для наших подальших досліджень.
Аграрний сектор України володіє широким спектром можливостей щодо розвитку органічного напряму господарювання, проте розраховувати на успіх
можна лише за умови законодавчого і нормативноправового забезпечення, впровадження екологічного
менеджменту, належної державної підтримки та суспільного визнання в країні органічного агровиробництва (Shumeiko, 2016).
Висновки
Вермикультура відноситься до перспективних видів агробізнесу із значним потенціалом розвитку.
Основні види продукції вермикультивування формують цінну сировинну базу для виробництва органічно
чистої сільськогосподарської продукції. За результатами дослідження встановлено, що для організації
переробки 2000 т органічних відходів в новоствореному підприємстві на основі впровадження технології
вермикультури необхідно 8,18 млн. грн. інвестицій, у
тому числі 6,42 основного та 1,76 оборотного капіталу, які прогнозовано окупляться за 3,1 роки та забезпечать підприємство щорічним чистим прибутком від
реалізації продукції вермикультури на суму понад 2

млн грн. Дохідність інвестицій досягне 161% за 5
років.
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Перспективи розвитку аграрного туризму в Карпатському регіоні 
О.Я. Гримак, М.В. Вовк, В.Я. Джура
grumo@i.ua, mirkavovk21@gmail.com
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, Львів, 79010, Україна
На сьогоднішній день діяльність агротуристичних підприємств є важливим елементом дослідження соціальноекономічних відносин на місцевому, регіональному та національному рівнях. Агротуризм став альтернативною формою
ефективного функціонування та диверсифікації фермерських господарств. Розвиток даної форми підприємництва може
відіграти вирішальну роль у відродженні економіки сільських територій в Карпатському регіоні, де перспективи агротуристичної індустрії були і залишаються одними з найкращих в Україні. Використання агротуристичного потенціалу в
сучасних умовах децентралізації управління призведе до соціально-економічного розвитку регіону за рахунок збільшення
дохідної частини місцевих бюджетів, підвищення інвестиційної привабливості, збільшення зайнятості населення, особливо
у сільських здебільшого депресивних районах, збереженню ландшафту чи його позитивній зміні, раціональному використанню природної та культурно-історичної спадщини.
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На сегодняшний день деятельность агротуристических предприятий является важным элементом исследования социально-экономических отношений на местном, региональном и национальном уровнях. Агротуризм стал альтернативной
формой эффективного функционирования и диверсификации фермерских хозяйств. Развитие данной формы предпринимательства может сыграть решающую роль в возрождении экономики сельских территорий в Карпатском регионе, где
перспективы агротуристической индустрии были и остаются одними из лучших в Украине. Использование агротуристического потенциала в современных условиях децентрализации управления приведет к социально-экономическому развитию
региона за счет увеличения доходной части местных бюджетов, повышение инвестиционной привлекательности, увеличение занятости населения, особенно в сельских основном депрессивных районах, сохранению ландшафта или его позитивном
изменении, рациональному использованию природного и культурно-исторического наследия.
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To date, the activities of agritourism enterprises is an important element in the study of socio-economic relations at local,
regional and national levels. Agritourism has become an alternative form of effective functioning and on-farm diversification. The
development of this form of entrepreneurship can play a crucial role in the revival of the economy of rural areas in the Carpathian
region, where the prospects, the tourism industry was and still is one of the best in Ukraine. The use of agro-tourist potential in the
modern conditions of decentralization of management will lead to socio-economic development of the region by increasing revenues
of local budgets, increase of investment attractiveness, increase of employment, especially in rural mostly rural areas, landscape
conservation or positive change, rational use of natural and cultural-historical heritage. Agrarian tourism is a real alternative for
today's unemployment and mass migration of the rural population. This kind of entrepreneurial activity can create a new labor
market, become a source of income for the rural dweller and increase the general standard of living in the village.
The purpose of this article is to present the specifics of agrarian tourism as a form of entrepreneurial activity in the village in the
Carpathian region. The paper deals with the actual issues of research of the specificity of agro-tourism, the principles of its development, the introduction of tourism services in rural areas with a view to diversifying socio-economic activity, raising the level of
well-being and prestige of rural labor. To achieve the goal, many years of research experience in this field were analyzed, abstractlogical and statistical methods of analysis and cognition were used.
Keywords: enterprise, economics, development potential, development strategy, agri-tourism, green tourism, agroturistica
industry, rural territory, rural population, Carpathian region.

ристано абстрактно-логічний та статистичний методи
аналізу та пізнання.

Вступ
Зелений сільський туризм як форма підприємницької діяльності на теренах нашої держави почав розвиватись доволі недавно. В Радянському Союзі він
сприймався лише крізь призму соціальних відносин,
економічні аспекти даного виду господарювання не
враховувались. Соціально-політичні зміни, які відбулися, посприяли розвитку туризму як окремої сфери
діяльності. Сьогодні агротуризм, як специфічна форма підприємницької діяльності, став одним із пріоритетних напрямів розвитку сільських територій.
Аграрний туризм – це реальна альтернативна сьогоднішньому безробіттю та масовій міграції сільського населення. Даний вид підприємницької діяльності
може створити новий ринок праці, стати джерелом
доходу для сільського мешканця та підвищити загальний рівень життя на селі.
Україна має сприятливі умови для розвитку сільського зеленого туризму, який найуспішніше можна
розвивати у регіонах з низьким рівнем індустріалізації
та урбанізації. До них можна віднести і Карпатський
регіон, який характеризується великою часткою сільського населення, слабким розвитком сільського господарства, високим рівнем безробіття, низьким рівнем доходу населення, проте сприятливими природними і ландшафтними умовами, культурноісторичною спадщиною, що в значній мірі може привернути увагу потенційного туриста.
Матеріал і методи досліджень
Метою цієї статті є представлення специфіки аграрного туризму як форми підприємницької діяльності
на селі в Карпатському регіоні. У роботі розглядаються актуальні питання дослідження специфіки аграрного туризму, засад його розвитку, впровадження туристичних послуг в сільській місцевості з метою диверсифікації соціально-економічної діяльності, підвищення рівня добробуту та престижу сільської праці.
Щоб досягнути поставленої мети, було проаналізовано багаторічний досвід досліджень у цій сфері, вико-

Результати та їх обговорення
Поняття «аграрний туризм», «сільський туризм» в
українській літературі з'явився в кінці ХХ століття.
Він був сформований шляхом поєднання таких елементів як агропромисловий комплекс та туризм. Незважаючи на те, що існують певні розбіжності в розумінні таких понять як «агротуризм», «зелений туризм», «сільський туризм», найширше їх можна трактувати як туризм, що базується в сільських будинках
(дворах) або фермах, або загалом у сільській місцевості, але не включає відпочинок на особливих рекреаційних територіях – таких як національні парки, лісові
зони і т. д. Простіше кажучи, це майже всі форми
відпочинку, що можливі в сільській місцевості
(Yemets and Landel, 1992).
Щодо правового статусу, то на даний час нормативною базою є Закон України «Про туризм» від
18.11.2003 р. №1282-ΙV та «Про с особисте селянське
господарство» від 15.05.2003 р. №742- ΙV, Постанова
Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. №297
«Порядок надання послуг з тимчасового розміщення
(проживання)». В проекті Законі України «Про сільський зелений туризм» дана форма підприємництва
трактується як «відпочинковий вид туризму, що перевчає тимчасове перебування туристів у сільській місцевості (селі) та отримання ними послуг сільського
зеленого туризму. Послуги сільського зеленого туризму – діяльність членів особистого селянського, особистого підсобного або фермерського господарства з
надання послуг бронювання, розміщення, харчування,
інформаційного обслуговування, інших видів послуг,
що спрямовані на задоволення потреб туристів» (Draft
Law on Rural and Rural Green Tourism).
Для визначення специфіки агротуризму, ми виділили чотири основні групи чинників, що впливають
на його розвиток:
1. Туристичний потенціал сільської території:
природно-кліматичні умови, культурно-історична
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спадщина, соціальна, економічна та туристична інфраструктура;
2. Розважально-атракційна привабливість сільської
території: організація дозвілля, напрямки подорожей,
набір конкретних товарів та туристичних послуг.
3. Зовнішні зв’язки та інтеграційні процеси усередині: інвестиційно-інноваційна діяльність, технічний
прогрес, екологічна безпека та якість навколишнього
середовища.
4. Загальні умови стану та розвитку сільського господарства в даному регіоні: структура і розмір сільськогосподарських підприємств, форми господарювання, умови користування природними ресурсами.
Всі ці чинники впливають на туристичний потенціал території, а отже і на привабливість самого агротуристичного господарства.
Що стосується розвитку Карпатського регіону, то
варто відмітити, що за останній час посилились міграційні процеси населення, особливо на міжрегіональному і міждержавному рівнях. Міграція, як правило, йде в сусідні європейські країни. Це негативно
впливає на розвиток власної економіки, але, водночас,
сприяє припливу валютних ресурсів, які в основному
спрямовуються на соціальний розвиток. Це також
сприяє створенню нових малих підприємств, розширенню виробництва та зменшенню безробіття працездатного населення.
Карпатський регіон відноситься до слабо розвинених: ВВП на душу населення складає – 20289 грн. в
рік, що на 40% менше, ніж в середньому по Україні;
рівень заробітної плати приблизно вдвічі менший, від
аналогічного показника по Україні; спостерігається
низька зайнятість населення. Незадовільним є також
стан технічної інфраструктури, соціальні та економічні умови, а також низький рівень життя населення. На
підставі можливих умов і факторів росту можна запропонувати три основні галузі розвитку даного регіону: промислову, сільськогосподарську та рекреаційно-туристичну.
Варто відмітити, що Карпатський регіон є досить
неоднорідним, адже до його складу входять гірські,
передгірські і низинні території. І найнижчі показники діяльності спостерігаються саме в гірських і передгірських районах. Проте даний регіон має об’єктивні і
вагомі передумови для його розвитку: природнокліматичний потенціал, мальовничі ландшафти, чисте
повітря, цілющі мінеральні води, привабливі туристичні маршрути, збережені національні традиції і фольклор, архітектурні пам’ятки, рекреаційні можливості.
Тому враховуючи географічну специфіку та природно-кліматичні умови, альтернативою розвитку гірських і передгірських районів є рекреаційно-туристична
галузь.
Сучасні тенденції розвитку туризму вимагають
формування та просування туристичного продукту,
скерованого на конкретного споживача, який сьогодні
є більш інформований, незалежний, розкутий, критично й вибагливо відноситься до пропонованих йому
товарів і послуг (Decision of the regional council). Формування туристичного продукту у відповідності до
потреб споживача потребує запровадження ефективної системи маркетингу та просування. Тому щодо

розважально-атракційної складової розвитку агротуризму, то досліджуваний регіон має усі підстави для її
розвитку. Крім відомих форм відпочинку, таких як
рибальство, збирання грибів та ягід, верхової їзди, які
можна запропонувати і в інших регіонах, Карпатський
регіон має свої специфічні відмінності. Тут можна
запропонувати такі види туристичних розваг, які завдяки збереженим традиціям, немає в інших регіонах.
Адже специфіка вирощування і випасу овець залишається однією з небагатьох областей діяльності людини, яка протягом багатьох років, не дивлячись на науково-технічний прогрес у всьому світі, практично не
змінилися. Даний вид сільського господарства може
привабити як вітчизняних так і іноземних туристів. І
це може стати ще одним джерелом доходів сільських
жителів, адже сьогодні спостерігається підвищений
інтерес до цієї форми дозвілля. Також існує велика
кількість турів, які пропонують саме такий вид активного відпочинку, як фітотерапія, апітерапія і здорове
харчування, що складається з продуктів, які надходять з даних ферм.
Також однією з найбільш важливих чинників в агротуристстичному бізнесі є екологічна складова. Сучасні економічні виклики призводять до прагнення
забезпечити найбільш ефективні та органічні методи
ведення сільськогосподарського виробництва, та пошуку альтернативних шляхів використання їх продукції. Тому необхідною умовою є дотримання концепції сталого розвитку, адже існує проблема забруднення навколишнього середовища, в тому числі і за рахунок ведення інтенсивного тваринництва. Саме органічне сільське господарство є найбільш інвестиційно
привабливим аграрній сфері.
Незважаючи на активну діяльність населення Карпатського регіону у сільському господарстві, рівень і
темпи його розвитку, ефективність виробництва та
якість продукції не є задовільними. У загальних обсягах валової продукції сільського господарства України частка Карпатського регіону є незначною. Зважаючи на значну частку сільського населення Карпатського регіону, реальний рівень виробництва сільськогосподарської продукції є вкрай низьким і свідчить
про невикористання наявного земельного та людського потенціалу регіону (Krupin, 2012).
Тому з метою активізації туристичної діяльності
необхідно пропагувати туристичні можливості регіону шляхом запозичення іноземного досвіду, всебічного обміну між учасниками туристичної діяльності,
розвитку різноманітних видів аграрного туризму,
реалізація конкурентних туристичних переваг регіону
шляхом забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності.
Висновки
Аграрний туризм як одна із форм несільськогосподарської діяльності сільського населення дозволяє
забезпечити стійкий розвиток сільських територій.
Важливим результатом є розширення можливостей
реалізації продукції особистого господарства, диверсифікація сільськогосподарського виробництва, зменшення міграційних процесів за рахунок підвищення
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зайнятості та доходності сільських жителів, забезпечення добробуту та збереження національних традицій.
Динамічний розвиток сільського зеленого туризму
має стати частиною багатофункціонального розвитку
сільських територій, в тому числі Карпатського регіону. Це в свою чергу принесе як соціальний так і економічний ефект, адже стане не тільки важливим джерелом доходу для сільських жителів, але і дасть можливість розвинути їх підприємницький хист. Для цього необхідно створити сприятливе середовище для
розвитку даного виду підприємницької діяльності з
позиції співпраці як з боку державних органів влади,
так і місцевих сільських громад. Адже тільки бажання
працювати і відкриття нових перспектив і можливостей підприємницької діяльності на селі це основні
фактори розвитку аграрного туризму.
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Кластеризація виробництва ветеринарних препаратів
в умовах Євроінтеграції 
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Інтерес до кластерів у світі постійно зростає, наукові дослідження в різних країнах підтверджують, що саме впровадження кластерних структур – це запорука соціально-економічного розвитку та ефективного функціонування держави в
цілому. Економіка територій, яка формується на основі кластерів, – це модель конкурентоспроможної та інвестиційно
привабливої економіки, яка базується на використанні ефектів синергії та масштабу. Кластерні мережі територіальновиробничих систем є джерелами й факторами забезпечення високого рівня та якості життя населення, економічного
зростання і сталого розвитку територій.
Сучасний розвиток економіки України – це підвищення конкурентоспроможності продукції, використання власних ресурсів для забезпечення потреб внутрішнього і зовнішнього ринку. Як свідчить світовий досвід, кластерний розвиток економіки країни базується на географічній близькості відповідних економічних видів діяльності, що дає можливість для вищого рівня продуктивності та інновацій. Важливими рушійними факторами у кластерній системі виступають безпосередня близькість виробника, постачальника сировини, постачальника послуг, науково-дослідні організації, навчальні установи, та інші установи в певній економічній галузі. Що стосується галузі ветеринарної фармації провідні місця на ринку
займають підприємства-виробники які впроваджують кластерну систему в частині якості (система якості GMР). У
впровадженні системи якості (GMP) на підприємствах-виробниках беруть активну участь і провідні науковці ДНДКІ
ветпрепаратів та кормових добавок, які тісно співпрацюють з такими країнами світу, як Польща, Чехія, Франція, Нідерланди, Німеччина, і інші та враховують набутий ними досвід. Обмін досвідом і знаннями через міжнародні науковопрактичні конференції, тренінги, виставки і семінари – це складові кластерного підходу, який допомагає розвиватися галузі
ветеринарної фармації в Україні та вирішувати проблемні питання як виробництва, так і участі підприємств ветеринарної медицини на ринку.
Ключові слова: кластер, кластерна система, кластерний підхід, система якості (GMP), конкурентоспроможність.
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Интерес к кластерам в мире постоянно растет, научные исследования в разных странах подтверждают, что именно
внедрение кластерных структур – это залог социально-экономического развития и эффективного функционирования
государства в целом. Экономика территорий, которая формируется на основе кластеров, – это модель
конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной экономики, которая базируется на использовании эффектов
синергии и масштаба. Кластерные сети территориально-производственных систем являются источниками и факторами
обеспечения высокого уровня и качества жизни населения, экономического роста и устойчивого развития территорий.
Современное развитие экономики Украины, это повышение конкурентоспособности продукции, использование
собственных ресурсов для обеспечения потребностей внутреннего и внешнего рынка. Как свидетельствует мировой опыт,
кластерный развитие экономики страны базируется на географической близости соответствующих экономических видов
деятельности, дает возможность для высшего уровня производительности и инноваций. Важными движущими
факторами в кластерной системе выступают непосредственная близость производителя, поставщика сырья,
поставщика услуг, научно-исследовательские организации, учебные учреждения и другие учреждения в определенной сфере
экономики. Что касается отрасли ветеринарной фармации ведущие места на рынке занимают предприятияпроизводители внедряющих кластерную систему в части качества (система качества GMP). Внедрением системы
качества (GMP) на предприятиях-производителях активное участие принимают и ведущие ученые ГНИКИ
ветпрепаратов и кормовых добавок, которые тесно сотрудничают с такими странами мира, как Польша, Чехия,
Франция, Нидерланды, Германия, и другие и учитывают приобретенный ими опыт. Обмен опытом и знаниями через
международные научно-практические конференции, тренинги, выставки и семинары - это составляющие кластерного
подхода, который помогает развиваться отрасли ветеринарной фармации в Украине и решать проблемные вопросы как
производства, так и участия предприятий ветеринарной медицины на рынке.
Ключевые слова: Кластер, кластерная система, кластерный подход, система качества (GMP),
конкурентоспособность.
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The interest in clusters in the world is constantly growing, and research in various countries confirms that the implementation of
cluster structures is the key to socio-economic development and the effective functioning of the state as a whole. Economy territories,
which is based on clusters is a model of attractive and competitive economy based on the use of synergy effects and scale. Cluster
networks of territorial production systems are sources and factors of ensuring a high level and quality of life of the population,
economic growth and sustainable development of territories.
The modern development of the Ukrainian economy is increasing of the competitiveness of products, using its own resources to
meet the needs of the domestic and foreign markets. According to world experience, cluster development of the country's economy is
based on the geographical proximity of the relevant economic activities, which provides an opportunity for a higher level of
productivity and innovation. Important driving factors in the cluster system are the proximity of the manufacturer, supplier of raw
materials, service providers, research organizations, educational institutions, and other institutions in a particular economic field. In
the field of veterinary pharmacy, the leading places in the market are occupied by enterprises that implement the cluster system in
terms of quality (GMP quality system). In the implementation of the quality system (GMP) in enterprises take active part the leading
scientists SCIVP of veterinary medicinal products and feed additives which cooperate with such countries as Poland, Czech
Republic, France, Netherlands, Germany, and others and consider gained their experience. The exchange of experience and
knowledge through international scientific conferences, trainings, exhibitions and seminars is part of a clustered approach that helps
to develop the field of veterinary pharmacy in Ukraine and solve the problem issues of both production and participation of
veterinary medicine enterprises in the market.
Key words: Cluster, cluster system, cluster approach, the quality system (GMP), competitiveness.

Вступ
Значні ресурси для розвитку вітчизняних підприємств ветеринарної медицини, відповідно їх економіки в сфері взаємодії підприємств ефективно можуть
проявлятися через утворення територіальних кластерних структур. Великі підприємства-виробники володіють могутніми основними фондами, більш сучасним обладнанням, значними виробничими площами і
в ряді випадків можуть виступати як замовники для
малих підприємств у виробництві, торгівлі, послугах.
Це в свою чергу підвищить якість, збільшить асорти-

ментний перелік та конкурентоспроможність продукції вітчизняного виробника, що в повній мірі забезпечуватиме попит споживачів на продукцію.
Створення кластерних структур, як ключового фактору інновації досліджували такі зарубіжні вчені як,
М. Портер, М. Фрідмен, В. Сенденберг, Р. Джонсон, а
також проблематикою підвищення ефективності ветеринарного обслуговування вітчизняні науковці І. Коцюмбас, В. Величко, Ю. Косенко, П. Музика, А. Гримак, О. Гаврилюк (Khasaiev and Mikhieiev, 2003;
Velychko et al., 2008; Poperechnyi and Babych, 2010;
Mnykh and Heleta, 2012). Оправданим є те, що
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об’єднання декількох кластерів можуть бути представлені пріоритетними державними програмами, розвитку галузі ветеринарної медицини, що в свою чергу
підвищить ефективність державного регулювання
ветеринарної медицини зокрема. Наше завдання полягає в оцінці та обґрунтуванні ефективності впровадження кластеризації виробництва ветеринарних препаратів в Україні, та підприємств, які функціонують в
умовах кластерних об’єднань.
Завдяки кластерному підходу провідні компанії
європейських країн досягли лідерства на світовому
ринку ветеринарної фармації. Європейський досвід
нам показує ефективність підприємств (фірм) фармацевтичного напрямку за таких умов, що дає можливість займати чільне місце на світовому ринку ветеринарії.
Результати та їх обговорення
Аналізуючи досвід кластеризації у таких країнах
світу, як Швеція, Нідерланди, Німеччина, Швейцарія,
США, Франція, Японія, де ініціатором виступила
держава, кластери отримали законодавчу підтримку
своєї діяльності, що сприяло отриманню податкових
пільг, субсидій та включення у цільові програми.
Таким чином, у світовій практиці функціонування
виробників у кластерних системах створює умови для
стимулювання інноваційних підприємств, що й підтверджують дослідження науковців:

пряме фінансування (субсидії, позики), які сягають 50% витрат на створення нової продукції та
технологій (Франція, США);

надання позичок, у тому числі без виплати
відсотків (Швеція);

цільові дотації на науково-дослідні розробки
(практично у всіх країнах);

створення фондів впровадження інновацій з
обліком можливого комерційного ризику (Німеччина,
Франція, Швейцарія, Нідерланди);

безоплатні позички, що досягають 50% витрат на впровадження нововведень (Німеччина);


зниження державних зборів для індивідуальних винахідників (Австрія, Німеччина, США);

відстрочка сплати мита або звільнення від
нього, якщо винахід стосується економії енергії (Австрія);

безкоштовне ведення діловодства за заявками
індивідуальних винахідників, безкоштовні послуги
патентних повірників, звільнення від сплати мита
(Нідерланди, Німеччина).
Кластерний підхід – це передусім нова управлінська технологія, що дозволяє підприємствамвиробникам підвищити конкурентоздатність, як продукції на ринку так і галузі в цілому, зокрема за рахунок доступу до більшої кількості постачальників та
послуг підтримки, адаптованих до вимог споживача.
Для прикладу в Україні була створена Асоціація
«Ветпромспілка», до якої ввійшли потужні виробники
ветеринарних препаратів і кормових добавок, які
давно позитивно зарекомендували себе на ринку ветеринарної фармації. Проблема кластеризації для
вітчизняних підприємств ветмедицини є актуальною,
зокрема в частині забезпечення якості і безпечності
продукції для ветмедицини. Це особливо важливо, так
як контрольні дослідження показують, що на ринок
ветеринарних препаратів поступає продукція сумнівної якості, фальсифікована, незареєстрована. Проаналізувавши стан ринку і оцінивши результати моніторингових досліджень співробітниками ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок у торговій мережі ветеринарних аптек виявлено більше 16% незареєстрованих препаратів: із них 1,5% – вітчизняного виробництва, більше 30% – препарати виробництва Російської
Федерації, а також закордонного виробництва інших
країн.
В той же час, п’ятдесят відсотків ринку продукції
для ветеринарної медицини займають вітчизняні виробники, які випускають якісну, безпечну продукцію
в асортименті і вона може конкурувати з іноземною
(таблиця 1).

Таблиця 1
Вітчизняні підприємства з виробництва ветеринарних препаратів – лідери на ринку
(за даними інформації підприємств)
Асортимент ветеринарних препаратів
(кількість)
135
95
111
99
67
62
125

Назва виробника
ТОВ «Бровафарма» (Київська обл.)
ПрАТ ВНП «Укрзооветпромпостач» (м. Київ)
ТОВ «Ветсинтез» (Харківська обл.)
ТОВ «БіоТестЛабораторія» (м. Київ)
ТОВ фірма «Продукт» (Харківська обл.)
ТОВ АТ «Біофарм» (м. Харків)
ПП фірма «Фарматон» (Рівненська обл.)

Якщо говорити про активне впровадження кластеризації у виробничих галузях ветеринарної медицини,
то в цій роботі має бути зацікавлена держава. Державна політика повинна базуватися на чіткій та ціленаправленій фінансовій підтримці, взаємодії дослідників
та представників підприємств ветеринарної медици-

ни, в т.ч., громадських організацій та органів місцевої
влади, створенні інформаційних центрів для
роз’яснення суті та позитивних характеристик кластерних об’єднань.
Вчені відзначають, що в Україні використання
кластерної форми організації виробництва і сфери
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послуг
гальмується
недостатнім
нормативноправовим забезпеченням та пасивністю до вирішення
цих проблем відповідних урядових структур. Не дивлячись на це, окремі власники бізнесових структур, за
останні роки в різних областях України створюють
близько 35 локальних кластерів різного спрямування.
Для прикладу розвивається харчовий і туристичний
кластер в Хмельницькій області, де протягом короткого часу їхньої роботи освоєно кілька десятків нових
продуктів. Молочний кластер «Галичина» у Львівській області, у рамках якого об’єднують зусилля фермери, постачальники молока, переробні підприємства,
виробники сирів та іншої продукції.
Проаналізувавши сучасний стан наукового і виробничого потенціалу, розвиток інфраструктури, наявність кваліфікованих працівників тощо, у ветеринарній галузі можна віднести такі області як Київська та
Харківська, до одних з найперспективніших регіонів у
створенні ветеринарних кластерів.
Європейська комісія з питань розвитку кластерних
об’єднань зазначає, що «бути частиною кластера –
важлива конкурентна перевага бізнесу». Кластери
допомагають заповнити прогалину між бізнесом,
дослідженнями та ресурсами, таким чином швидше
видаючи знання на ринок. Успішні кластери пропагують інтенсивну конкуренцію одночасно зі співпрацею. Найважливішими цілями кластеризації, крім
отримання прибутку, який за своїм розміром перевищує суму прибутків структурних підрозділів (або
окремих підприємств), є досягнення надійності та
стабільності їхньої господарської діяльності, забезпечення при цьому додаткових робочих місць у своєму
регіоні. Отже, кластеризація або об’єднання підприємств є особливою формою організації виробництва
та управління, яка прискорює доведення товарів та
послуг до кінцевого споживача, сприяє встановленню
тривалих і стабільних зв’язків між підприємствами
галузі та підвищенню ефективності їх функціонування.
Кластерний розвиток підприємств, які випускають
ветеринарні препарати, як фактор збільшення національної і регіональної конкурентоспроможності
окремих підприємств ветеринарної медицини, може
стати характерною ознакою сучасної інноваційної
економіки. Аналіз доступного досвіду націлює нас на
те, що під кластеризацією у ветеринарній медицині
слід розуміти концентрацію та спеціалізацію виробництва продукції для ветмедицини і тваринництва на
певних територіях з дотриманням наступної послідовності: виробництво – зберігання – транспортування –
реалізація. Ця послідовність в повній мірі задовольнятиме потреби споживача у якісній продукції та збільшенні прибутків учасників кластеру. Зрозуміло, що
для реалізації кластерної моделі розвитку і функціонування підприємств ветеринарної фармації, необхідно забезпечити виконання відповідних умов:
 збалансувати економічні інтереси учасників кластера;
 сформувати інформаційне середовище і навчити
персонал;

 відпрацювати питання консультативної підтримки;

 визначитись у питаннях інтеграції в кластері;
 напрацювати пропозиції щодо інвестиційноінноваційної підтримки.
Досвід пострадянських країн, які побудували кластерну систему у ветеринарній фармації, підтверджує
переваги кластерних структур, а також привертає
увагу і до проблемних питань (недоліків).
До переваг можна віднести:
 зниження трансакційних витрат;
 збільшення темпів інновацій;
 підвищення інвестиційної привабливості;
 зростання потенціалу експорту;
 наявність
спеціалізованих
постачальників,
кваліфікованих працівників;
 удосконалення відносин між партнерами, ефект
синергії;
 зміцнення власного конкурентного статусу і
інші.
До недоліків:
 недостатність капіталу;
 ієрархічність зв’язків;
 відсутність зацікавленості місцевих органів влади у реалізації кластерного підходу;
 недостатня правова база відносно створення і
функціонування кластера;
 можливість втрати державою закордонного інвестора.
Висновки
Кластеризація як метод інтеграції (об’єднання) підприємств дозволяє не лише захищати виробників
ветеринарних препаратів, на ринку продукції, а й
підвищувати конкурентоспроможність вітчизняної
продукції, оптимізувати роботу підприємств, учасників кластеру, з впевненістю працювати над реалізацією своїх пріоритетів на ринку. Також кластеризація
допомагає в реалізації загальнодержавної політики
покращення економіки України, серед яких і галузь
ветеринарної медицини. В свою чергу – цей шлях
приведе до зміцнення фінансово-інвестиційного потенціалу галузі, а також забезпечить соціальноекономічну захищеність споживача від закордонної
продукції.
Перспективи подальших досліджень. На перспективу, плануються дослідження з вивчення ефективності роботи вітчизняних підприємств потенційних учасників кластерних об’єднань.
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Інновації в аграрному секторі України в контексті розвитку
європейської інтеграції 
М.М. Дорош-Кізим, О.О. Дадак, Т.С. Гачек
mim.dorosh@gmail.com
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, Львів, 79010, Україна
В сучасному світі темпи економічного зростання та рівень суспільного розвитку визначає інноваційна діяльність, яка є
рушійною силою ефективного функціонування економічної системи і ґрунтується на створенні й експлуатації нових знань,
на інноваційному характері капіталу та на підприємницькому підході.
Технічний прогрес змінює наш світ неймовірними темпами. Те, що ще позавчора здавалося фантастикою, вчора перетворилося на сміливу ідею, а вже сьогодні на повну впроваджується у наше повсякденне життя. Аграрний сектор не став
винятком. За останні сто років індустрія подолала величезний шлях від гужових возів до автопілотованих комбайнів та
дронів-обприскувачів. Не дивно, що талановиті розробники хочуть інтегрувати в цей ринок ексклюзивні, довгоочікувані та
корисні інноваційні розробки.
Ні для кого не секрет, що застосування інновацій в аграрному секторі дає змогу перетворити навіть найнесприятливіші умови на справжню «перевагу». Багато людей неодноразово чули про неймовірний успіх в аграрній галузі Австралії,
Ізраїлю, США, Канади та Нідерландів, де IT-рішення в сільському господарстві застосовуються дуже широко. Нині,
на агроринку популярні такі рішення, як: впровадження систем точного землеробства, аерозйомка з метою контролю
якості посівів, ведення історії полів для вибору оптимальної культури, лабораторні дослідження ґрунту для отримання
інформації про біохімічний склад. Ці технології дають можливість збільшити врожайність та знизити собівартість
продукції завдяки скороченню витрат на паливо, насіння й добрива.
В Україні з інноваціями справа гірше – відсоток проникнення високих технологій в агросекторі поки що досить низький
– близько 10–12% порівняно зі світовими лідерами, але ми явно перебуваємо на правильному шляху.
Україна лише починає знайомитися з цими глобальними трендами, але, саме в них полягає запорука успішності агропродовольчого виробництва. Варто зауважити, що сьогодні вітчизняний агропромисловий комплекс перебуває на так званій
перехідній стадії. «До чого це нас приведе?!» – питання, на яке доволі важко зараз відповісти, однак на даному етапі вітчизняні аграрії успішно використовують у діяльності своїх підприємств як новітні розробки, так і старі, перевірені «дідівські» методи.
Ключові слова: сільське господарство, інновації, новатори, консерватори, економічне зростання, експортний потенціал, інноваційні технології, маркетинговий рік, якість продукції, інвестиційна привабливість, продовольчий ринок, національна економіка, світовий ринок, агропромисловий комплекс, фермерські господарства, імпорт, експорт, споживчий потенціал, продовольча проблема, інноваційна ідея, конкурентоспроможна продукція.
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In the modern world, the pace of economic growth and the level of social development are determined by innovation activity,
which is the driving force behind the efficient functioning of the economic system, and is based on the creation and exploitation of
new knowledge, on the innovative nature of capital and on the entrepreneurial approach.
Technical progress is changing our world at an incredible pace. What seemed fantastic the day before yesterday turned into a
bold idea yesterday, and today it is being fully implemented in our everyday lives. The agrarian sector has not become an exception.
Over the past hundred years, the industry has overcome a huge journey from carrot vans to autopilot combines and dron-sprayers. It
is not surprising that talented developers want to integrate into this market exclusive, long-awaited and useful innovative developments.
It's no secret that the use of innovations in the agrarian sector makes it possible to turn even the most unfavorable conditions into
a real «advantage». Many people have repeatedly heard of the incredible success in the agrarian sector of Australia, Israel, the
United States, Canada, and the Netherlands, where IT-solutions in agriculture are widely used. Nowadays, agro-market is popular
with such solutions as: introduction of precision agriculture systems, aerial survey for quality control of crops, field history for the
selection of optimal crops, laboratory soil studies for information on the biochemical composition. These technologies make it possible to increase yields and reduce production costs by reducing fuel, seed and fertilizer costs.
In Ukraine, the situation is worse with innovations - the percentage of penetration of high technologies in the agrarian sector is
still rather low – about 10–12% compared with world leaders, but we are obviously on the right track.
Ukraine is only beginning to get acquainted with these global trends, but it is in them that the key to the success of agricultural
production. It is worth noting that today the domestic agro-industrial complex is in the so-called transitional stage. «Why will it lead
us ?!» – a question that is difficult to answer now, but at this stage, domestic farmers are successfully using in their businesses as the
latest developments, as well as old, proven «grandfather» methods.
Key words: agriculture, innovations, innovators, conservatives, economic growth, export potential, innovation technologies,
marketing year, product quality, investment attractiveness, food market, national economy, world market, agroindustrial complex,
farms, import, export, consumer potential, food problem, innovative idea, competitive products.

Вступ
Трансформація розвитку суспільства країн світу
зумовила формування такої моделі інноваційного
перетворення господарства, де наявні відмітні від
етапів попереднього розвитку пріоритети, а саме:
якість життя населення, переважання інтелектуальної
складової у капіталі підприємства, забезпечення збереження довкілля. Звідси доволі простий висновок
про те, що подолання економічного відставання, забезпечення соціально орієнтованого розвитку вирішальною мірою залежатимуть від піднесення наукомістких галузей та розвитку технологій. Широке застосування інновацій, ресурсозберігаючих технологій,
виробництво екологічно чистого продовольства у
сфері агропромислового комплексу сприятимуть формуванню конкурентних переваг його підприємств та
забезпечать інтеграцію у світогосподарську систему
(Berezina, 2013).
Реалії розвитку аграрного виробництва в третьому
тисячолітті вказують на життєву необхідність його
подальшого ефективного функціонування яку доцільно здійснювати виключно по інноваційній моделі
(Zubets and Tyvonchuk, 2004).
Агропромисловий комплекс (АПК) є пріоритетною галуззю української економіки і, у найближчий
період, стратегія виходу на ринок ЄС має суттєве
значення для перспективного розвитку. Адже ЄС є
величезним ринком збуту. При цьому інтеграція в
такий ринок має як переваги, так і недоліки. Одним з
найскладніших, в данному контексті, питань є адаптація відчизняного сектора економіки до умов та вимог Европейського союзу (Amosov and Havkalova,
2017).
Дослідження перспектив входження підприємств
аграрного сектору України на ринок Європейського
Союзу є актуальним, оскільки очевидна необхідність
подальшого розвитку і розширення присутності віт-

чизняних виробників агропродовольчої продукції на
світових ринках.
Шляхи розвитку підприємств агропромислового
сектору України на інноваційній основі передбачають, насамперед, збалансовані та взаємозв’язані структурні перебудови усіх його галузей, максимальне
впровадження у виробництво найважливіших досягнень науково-технічного прогресу, використання
світового досвіду та найбільш прогресивних форм
економіки і організації виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку
ринку інноваційних процесів висвітлено у працях
багатьох зарубіжних учених: Й. Шумпетера, Б. Санто,
Є. Тофлера, М. Портера, а також у наукових доробках
відомих вітчизняних науковців Ю. Бажала, Л. Білозор,
С. Володіна, В. Гейця, О. Дація, О. Крисального,
М. Садикова та інших. Віддаючи належне здобуткам
економістів у цій сфері, доцільно продовжити дослідження процесу формування ринку інновацій в Україні.
Результати та їх обговорення
Після розвалу Радянського Союзу Україна якийсь
час «по інерції» випускала високотехнологічну продукцію, але за 26 років незалежності потреба в інтелектуально-ємних секторах економіки практично повністю зійшла нанівець, акцент змістився на сферу послуг. Випуск продукції впав на 60%, це можна порівняти з втратами у Другій світовій війні, а частка в
світовому ВВП продовжує знижуватися.
В перспективі докорінна модернізація економіки,
натомість реалії сьогодення – тривала деградація
існуючої структури і активів виробництва. Частка
сільського та лісового виробництва скоротилася з 25,5
до 10,5%. Спостерігається значне падіння переробної
промисловості, яка становила в 1990 році майже третину ВВП, – зрештою досягла 13,3% в 2015 році: на
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цьому тлі частка невиробничого сектора виросла в
3,5 рази до 18,2%. Причиною тому стала відсутність
оновлення основних засобів.
Проблем вітчизняній економіці додали ще й бойові дії на Донбасі та втрата Криму. Частка Донбасу в
національному ВВП становила 16%, а втрата ринкової
вартості матеріально-сировинної бази Криму оцінюється майже в 127 млрд. грн.
Україна почала працювати в принципово нових
умовах і висновки фахівців невтішні: стара структура
економіки не може забезпечити ні зростання, ні стабільності, ані навіть ціліснісності та незалежності держави.
Єдиним безальтернативним варіантом для економіки нашої держави на сьогоднішній день є переорієнтація на високотехнологічний інноваційний шлях
розвитку.
Дедалі більша кількість науковців і практиків погоджується з тим, що першочерговим завданням на
даному етапі розвитку ринкової економіки є необхідність впровадження нових підходів до стратегії
управління інноваційною діяльністю в агропромисловому комплексі, адже, саме за рахунок інноваційних
перетворень АПК України може мати конкурентні
переваги на світових агропродовольчих ринках.
Інновації – ключовий важіль складного механізму
процвітаючого майбутнього аграрного сектору. Насамперед, вони є важливою передумовою побудови
розумної ринкової економіки. Інновації не лише забезпечують високу конкурентоспроможність підприємств, але й дозволяють створювати більше гідних
робочих місць і формувати кращі соціальні взаємозв`язки.

Ефективність інновацій в аграрному секторі залежить від системи показників технологічної,
економічної, соціальної та екологічної ефективності.
Такий підхід гарантуватиме аграрному підприємству
постійне отримання вичерпної інформації про стан і
ефективність інноваційних процесів.
Вчені стверджують, що до 2050 року населення
земної кулі зросте з 7-ми мільярдів до 9-ти. Площі
орних земель скорочуватимуться через експансію
мегаполісів та погіршення ґрунтово-кліматичних
умов. Перед світом постане завдання: як отримати
більше, задіявши менше ресурсів. Тобто, виживуть
лише ті виробники та бізнеси, які будуть запроваджувати енергозберігаючі та економні інновації.
В основу всіх успішних підприємців ляжуть такі
основні поняття, як стале виробництво (sustainability),
– де розумні та ощадливі технології запроваджуватимуться по всьому ланцюгу виробництва та циклічна
економіка (circular economy), – яка ґрунтується на
принципах кругового та безвідходного виробництва.
Майбутнє АПК нерозривно пов’язане із розвитком
ІТ-технологій, впровадженням унікальних технологій
і інновацій, автоматизацією всіх процесів. Уже сьогодні гіганти сфери АПК починають використовувати
системи точного землеробства, проводити супутниковий моніторинг у онлайн-режимі, використовувати
GPS-навігацію, картування, безпілотники, квадрокоптери, впроваджувати мережі метеостанцій, власні
науково-дослідні центри. Але, нажаль більшість українських сільгоспвиробників поки що лише стоять на
порозі впровадження інновацій.

Рис. 1 Глобальний інноваційний індекс 2015
Джерело: відображено за даними http://acic.com.ua
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Між розвитком технологій і зростанням економіки
завжди був прямий взаємозв'язок. Якщо подивитися
на Глобальний індекс інновацій – 2015 (Global
Innovation Index), то ми побачимо, що в першій
п’ятірці країни, які ми звикли називати розвиненими:
Швейцарія, Великобританія, Швеція, Нідерланди,
США. Україна в цьому рейтингу на період 2015 року
займала 64 місце з переліку 143-х країн (рисунок 1).
Можна констатувати, що протягом останніх трьох
років індекс інноваційності повільно, але все таки
зростає: з 35,01 у 2011 році до 36,45 в 2015-му. Наприклад, у Швейцарії, яка на першому місці – 68,30
(зі 100), а у Судану, який зайняв останній рядок рейтингу, – 14,95 (рис. 2).

Рис. 2 Динаміка індексу інновацій в Україні за
період 2011–2015 років
Джерело: відображено за даними http://acic.com.ua

дження; інфраструктура; рівень розвитку ринку і рівень розвитку бізнесу.
Аналізуючи дані 2016 року можемо спостерігати
що Україна Глобальному інноваційному індексі піднялась із 64-ї сходинки рейтингу на 56-ту, – таким
чином зміцнивши свою позицію на 8 сходинок.
Нині Європейський союз розпочав здійснення
стратегії ЄС під назвою «Горизонт 2020», метою якої
є просування інноваційного, сталого та інклюзивного
зростання в усіх сферах економіки. Бюджет стратегії
складає 3851 млрд. євро, або 5% від загального бюджету ЄС. У зазначеній стратегії поставлено 5 ключових цільових завдань, які повинні бути досягнуті до
2020 року. Стратегія «Горизонт 2020» передбачає
створення системи європейського партнерства інновацій (EIPs) на період 2014–2020 рр. Мета такого
підходу полягає в генерації нових ідей і перетворенні
існуючої системи неявних знань в цільові рішення.
Такий підхід повинен не тільки стимулювати спільне
створення інновацій і впровадження цих рішень у
практику, а й прискорити поширення інноваційних
ідей (Factsheet: Horizon 2020).
Економічна привабливість Європейського Союзу
для України полягає насамперед у можливості долучитися до високої культури ефективного ринкового
господарювання і підняти до такого ж рівня власну
економіку. Європа становить собою один із масштабних платоспроможних та інноваційних ринків, освоїти й заповнити який намагаються багато країн світу,
такі як США, Японія, Китай, Індія, Бразилія, Росія.
Інноваційність виробництва в ЄС перевищує 75%.
З таким потенціалом євроінтеграційної привабливості
не може зрівнятися ніхто.

Індекс інноваційності – це аналіз 79 показників,
основні з яких: інститути; людський капітал та дослі-

Рис. 3 Позиції України в глобальних рейтингах у співвідношенні 2016 : 2015
Джерело: відображено за даними https://www.slovoidilo.ua
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ЄС – це територія високоефективної інноваційної
економіки. Середній показник ВВП на жителя в ЄС
майже увосьмеро вищий, ніж в Україні, і в 2,5 рази –
ніж у Росії. У провідних країнах ЄС рівень економічного розвитку ще вищий. Найхарактернішим показником ефективності економіки традиційно вважається
продуктивність праці. За цим показником ЄС, особливо його провідні країни, посідає перші позиції у
світі. Продуктивність праці в єврозоні у 2,5 рази вища, ніж у Росії, і вчетверо – ніж в Україні. Середній
рівень енергоефективності економіки в ЄС втричі
вищий, ніж в Росії, і вчетверо – ніж в Україні. Провідні країни ЄС мають ще кращі показники.
Сьогодні ЄС – лідер у світі за розвитком так званої
зеленої енергетики і дає понад 40% світової відновлюваної енергії. Отже, економічна модель ЄС та
рівень її ефективності – це рубіж, який має високе
мотиваційне значення для України та цінний досвід
для її розвитку (Dorosh-Kizym et al., 2017).
Високий інноваційний потенціал ЄС – один із
найбільш потужних і мотиваційних чинників для
євроінтеграційного вибору України.
Підсумовуючи вище викладене можна виділити,
що основними проблемами щодо спрямування аграрного сектору України в інноваційному векторі є наступні:
 не інноваційний менталітет населення України, зокрема державного апарату управління, підприємницької спільноти;
 надмірне податкове навантаження не сприяє
розвитку інноваційного підприємництва;
 недостатнє інвестиційне забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності;
 відсутність дієвих заходів та інструментів
стимулювання інноваційної діяльності підприємництва, зокрема, сучасна система державних закупівель та
замовлення, чинне законодавство не сприяють надходженню інноваційної продукції;
 залучення лише виокремлених підприємств та
організацій до інноваційного процесу;
 слабкість організаційного та нормативного
забезпечення розвитку суб’єктів господарювання в
інноваційній сфері;
 низькі витрати підприємств на НДДКР;
 недостатній ступінь впровадження на підприємствах новітніх інформаційних технологій;
 порівно невисока здатність підприємств до
запозичення та освоєння, адаптації новітніх технологій;
 низький рівень платоспроможного попиту на
інновації;
 низька частка якісної освіченості персоналу;
 низький рівень захисту інтелектуальної власності, служб сертифікації інноваційної продукції
(Yurynets, 2016).
Без інноваційних процесів неспроможні відбуватися структурні перетворення, динамічне економічне
зростання і виведення економіки нашої країни на
шлях сталого розвитку. Саме інновації повинні зіграти стратегічно важливу роль у ефективній трансформації і розвитку сільського господарства України,
стимулюванні аграрного підприємництва, забезпе-

ченні здатності конкурувати на внутрішніх і зовнішніх ринках, тим більше, що в умовах ринкової системи господарювання, інтегрування в глобальне агропромислове виробництво все більш відчутним є катастрофічне відставання техніко-технологічного рівня
аграрного сектору економіки України від провідних
світових виробників сільськогосподарської продукції.
Комплексний характер інновацій в аграрному секторі диктує специфічні вимоги до інноваційного механізму (нормативно-правовій базі інноваційного
розвитку, організації і управлінню, інноваційному
маркетингу, розвитку інноваційної структури тощо).
Адже, в аграрному господарстві навіть щонайменше
упущення повертається небажаними наслідками.
Складність аграрного виробництва і його особливості
зумовлюють своєрідність підходів і методів управління інноваційним процесом в цій сфері, поєднання
різних типів інновацій, посилення ролі держави в
стимулюванні інновацій.
Висновки
Отже, інноваційний бізнес в аграрній сфері належить до ризикового капіталу. Тому, його розвиток
потребує великих вітчизняних та іноземних інвестицій. При цьому, ризики повинні бути компенсовані не
тільки доходами підприємств-новаторів, але й гарантіями, пільговим оподаткуванням, дешевим кредитуванням, страхуванням тощо.
Для того, щоб підвищити ефективність інновацій, і
тим самим знизити ризик, – необхідно, насамперед,
сформувати економічний механізм влиття науки в
структуру агровиробництва. Для вибору найефективніших форм і методів інноваційної активності в агропродовольчому комплексі потрібен дієвий науково
обґрунтований підхід, який містив би формулювання
мети і вибір стратегії, підготовку інноваційних проектів, управління проектами та ризиками, персоналом,
створенням, освоєнням і якістю нової техніки, оцінку
ефективності інновацій. Визначальне місце при цьому
належить вибору мети та інноваційної стратегії.
На основі інноваційного розвитку можна досягти
суттєвого підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору, і наша країна має всі шанси зайняти
достойне місце на світових ринках продукції аграрного виробництва.
Україна – аграрна держава, відтак, стрімкий та
ефективний розвиток цього сектору є надзвичайно
важливим. Очевидно, що рух в майбутнє неможливий
без залучення новітніх технологій і тут значну роль
відіграє їх грамотне впровадження та продуктивне
використання.
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Зростання інтересу науковців до аналізу сучасного політичного дискурсу України стимулює їх до дослідження цього
питання з різних сторін і точок зору. Один з таких підходів – дослідження політичного тексту як інформаційної одиниці
що безпосередньо впливає на формування політичного дискурсу, будучи його частиною. Саме тому дослідження політичних текстів є важливим актуальним завданням сучасної політичної науки: значною мірою саме від них залежить наше
сприйняття політичної та соціальної дійсності. Прикладом такого тексту та предметом дослідження у нашій статті є
інавгураційна промова Президента України П. Порошенка. За допомогою програми дослідження емоційного забарвлення
«ВААЛ-міні» дослідники аналізують її як загалом, так й розбивши на логічні блоки. Провівши дослідження, автори роблять
висновок, що промова покликана викликати емоції та сприйняття через них Президента України П. Порошенка як твердої
і сильної особистості, яка чітко знає, які дії необхідно зробити для досягнення поставлених цілей (пріоритетною з яких є
мир), готової до швидких та рішучих реформ, і носія світлого позитивного образу. Перспективою розвитку даної теми є
дослідження емоційної характеристики політичних текстів та їх адаптації відповідно до каналів політичної комунікації
та з врахуванням їх особливостей, оскільки саме через них суб’єкт політики має найбільші можливості для впливу на групову свідомість об’єктів, стає активним учасником творення політичного дискурсу.
Ключові слова: політичний дискурс, політична та соціальна дійсність, формування думки, медіапростір, сприйняття,
свідомість, емоційне забарвлення, емоційна складова тексту, політичний текст, інавгураційна промова.
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Рост интереса ученых к анализу современного политического дискурса Украины стимулирует их к исследованию этого
вопроса с разных сторон и точек зрения. Один из таких подходов – исследование политического текста, в качестве информационной единицы, непосредственно влияющей и на формирование политического дискурса и одновременно, являющейся его частью. Именно поэтому исследования политических текстов являются важными актуальными задачами соCitation:
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временной политической науки: в значительной степени именно от них зависит наше восприятие политической и социальной действительности. Примером такого текста и предметом исследования в даной статье является инаугурационная речь Президента Украины П. Порошенко. С помощью программы исследования эмоциональной окраски «ВААЛ-мини»
исследователи анализируют ее как в целом, так частично, разбив на логические блоки. Проведя исследования, авторы
делают вывод, что речь призвана вызвать эмоции и восприятие через них Президента Украины П. Порошенко как твердой
и сильной личности, четко знающей, какие действия необходимо предпринять для достижения поставленных целей (приоритетной из которых является мир), готовой к быстрым и решительным реформам и вместе с тем, носителя светлого
положительного образа. Перспективой развития данной темы является исследование эмоциональной характеристики
политических текстов и их адаптации в соответствии с каналами политической коммуникации и с учетом их особенностей, поскольку именно через них субъект политики имеет наибольшие возможности для воздействия на групповое сознание объектов, становится активным участником создания политического дискурса.
Ключевые слова: политический дискурс, политическая и социальная действительность, формирование мнения, медиапространство, восприятие, сознание, эмоциональная окраска, эмоциональная составляющая текста, политический текст,
инаугурацонная речь.
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The growing interest of scholars in researching Ukraine's contemporary political discourse stimulates them to explore this issue
from different sides and points of view. One such approach is the study of political text as an information unit that directly affects
both the formation of political discourse and is part of it. That is why the study of political texts is an important and topical task of
modern political science, because to a large extent our perception of political and social reality depends on them. An example of
such a text and subject of research in our article is the inaugural speech of the President of Ukraine P.Poroshenko. With the help of
the program of study of emotional color «VAAL-mini» researchers analyze it as a whole, and in part, broken down into blocks. Proceeding from the logic, semantic and emotional load, the inaugural speech of P. Poroshenko was divided into eleven blocks. Each of
the blocks was analyzed according to the content and its emotional color. Thanks to this method one can conclude that the audience
is perceived by this or that unit not only in terms of rational perception, but also emotional. Each block has its own emotional color,
but the overall color of the text is not the sum of color blocks. After conducting the research, the authors conclude that the speech is
intended to cause emotions and perception of the President of Ukraine P.Poroshenko through them as a solid and strong person who
clearly knows what actions must be taken to achieve the goals set (the priority of which is the world) ready for the quick and decisive
reforms and, at the same time, is the bearer of a bright, positive image. The prospect of development of this topic is the study of the
emotional characteristics of political texts, their adaptation in accordance with the channels of political communication and taking
into account their peculiarities, because it is through them that the subject of politics has the greatest opportunities for influencing
the group consciousness of objects and becomes an active participant in the creation of a political discourse.
Key words: political discourse, political and social reality, formation of thought, media space, perception, consciousness, emotional color, emotional component of the text, political text, inaugural speech.

Вступ
Активізація політичних партій, рухів, окремих політичних і громадських діячів на українській політичній арені та у медіапросторі привертає увагу дослідників українського політичного дискурсу, важливим
елементом якого є політична промова або виступ.
Будучи ланкою політичної комунікації і несучи у собі
інформацію політична промова таким чином формує
сам дискурс (як соціальну дійсність, яку ми сприймаємо) і одночасно є його частиною. Саме тому дослідження текстів виступів сучасних політиків є актуальним на сьогоднішній день, оскільки значною мірою
саме від них залежить наше сприйняття політичної та
соціальної дійсності. Представлення суб’єктом мовлення власної політичної стратегії у промові не тільки
творить сучасний український політичний дискурс,
але й сприяє легітимізації пропонованої стратегії в
очах суспільства. Дана проблематика перебуває в полі
зацікавлень дослідників політичного дискурсу як в

Україні, так і за її межами. Насамперед це напрацювання Тьона Андріануса ван Дейка (van Dejk, 2008) та
Мішеля Фуко. Серед відчизняних дослідників це Г.
Почепцов (Pochepcov, 2014) та С. Романюк
(Romanjuk, 2014).
Метою цієї статті є визначення емоційного забарвлення тексту в процесі творення політичного дискурсу. Для досягнення поставленої мети необхідно
розв’язати кілька завдань, а саме: обрати політичну
промову; розбити її на логічні частини; визначити
емоційне забарвлення як частин, так і тексту загалом;
визначити вплив емоційної складової тексту на реципієнта. Об’єктом дослідження є політичний текст як
частина політичного дискурсу, а предметом виступатиме інавгураційна промова Президента України
П. Порошенка (Poroshenko, 2015). Інавгураційна промова була обрана нами як об’єкт дослідження, оскільки вона проголошується з нагоди святкового вступу у
владу і передбачає окреслення новообраним посадовцем певної стратегії дій. Ця стратегія, на нашу думку,
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є невід’ємною частиною політичного дискурсу і буде
чинити значний вплив на його подальше конституювання. З метою дослідження змісту промови та вичленування основних категорій було застосовано метод
контент-аналізу. Враховуючи, що важливу роль у
промові відіграє емоційне забарвлення, його було
визначено за допомогою програми «ВААЛ-міні», яка
для оцінювання фоносемантичного впливу використовує пари антонімічних прикметників.
Безперечно, що промови пишуться професійними
копірайтерами, а промовці лише доповнюють їх або
коригують залежно від власних уподобань, хоча усі
офіційні документи мають узгоджуватись з написаними раніше (Babich, 2005) оскільки «комунікації з
боку влади носять стратегічний характер в сенсі їх
планування» (Pochepcov, 2014). Маючи на меті якомога сильніше вплинути на аудиторію промовець
застосовує різноманітні специфічні прийоми і техніки
(стилістичні граматичні, фонетико-лексичні), використовує символи та слова – «якорі», здатні справити
сильний емоційний вплив. Вітчизняний дослідник
Г. Почепцов стверджує, що промові «достатньо трьох
шматків тексту, які оцінюються на відмінно»
(Pochepcov, 2014).
Загальний
аналіз
інавгураційної
промови
П.Порошенк, дозволяє розбити її на 11 логічних, взаємодоповнюваних блоків. Блок перший – вступ, у
якому П. Порошенко чітко окреслює цільову аудиторію – «від Львова до Донецька, від Чернігова до Севастополя» та цитує І. Франка і М. Драгоманова. Апелювання до авторитетів, на нашу думку, додає ваги
його словам. Промовець окреслює першопричини
існуючих проблем: «диктатура, що панувала останніми роками в Україні»; сучасний стан справ «настав
час невідворотних позитивних змін»; та кому ми завдячуємо їх вирішенням – «герої Небесної сотні;
українські воїни». Емоційний аналіз тексту зроблений
за допомогою програми «ВААЛ» дозволяє охарактеризувати його як «теплий» та «світлий», акт шани –
хвилина мовчання – надає промові особливої урочистості та дає можливість перейти до другого блоку, в
якому П. Порошенко позиціонує себе як Президент
України. Перехід від одного блоку до другого дозволяє перенести емоційну складову на фігуру президента, який таким чином починає сприйматись у позитивному ключі.
У другій частині промови чітко окреслюються основні завдання: «зберегти і зміцнити єдність України», «забезпечити тривалий мир і гарантувати надійну безпеку», «розпочинаю свою роботу з пропозиції
мирного плану» (Poroshenko, 2015). Незважаючи на
чіткі пропозиції вирішення конфлікту емоційне забарвлення тексту не носить чітких фоносемантичних
характеристик із тяжінням параметрів до «теплого» та
«світлого».
Третя частина тексту відрізняється від інших,
оскільки вона проголошена російською мовою та
адресована конкретно до «співвітчизників з Донеччини та Луганщини», звертаючись до них «дорогие наши братья и сестры, сограждане», таким чином не
відриваючи їх від народу України, визнаючи їх українське громадянство, незалежно від території. Почи-

наючи з існуючих проблем регіону ««прелести» правления террористов», «мародерства и издевательства
над мирными гражданами», які покладає на «клан
Януковича», пропонує їх вирішення – «мы ни при
каких обстоятельствах не оставим вас в беде», де під
«мы» емоційно сприймається народ України. Як Президент України він пропонує основні цінності: мир,
децентралізацію влади, вільне використання російської мови, розуміння специфіки регіонів і прав громад,
а також з проектом реконструкції Донбасу. В кінці
блоку йде чітка характеристика існуючої «влади» в
регіоні: «местные депутаты уже никого не представляют», «говорить с бандитами мы не будем», «нужен
легитимный партнер по диалогу». Сам блок носить
чітке фоносемантичне забарвлення – «холодний», з
характеристиками «важкий», «сильний», «мужній»,
«злий». Завершується блок українською мовою –
«такий мій мирний план для Донбасу та всієї країни»
(Poroshenko, 2015).
Четвертий блок починається з персоніфікації особи П. Порошенка щодо посади Президента України:
«Щойно я присягнув «усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України», і завжди буду
вірний цій святій обітниці» та переходить на питання
єдності української нації, її ролі в відстояні територіальної цілісності, патріотизму, єдності народу. Окремо виділено роль мешканців східних областей України: «Я глибоко вражений патріотизмом мешканців
південних та східних українськими областей від Одещини до Харківщини» (Poroshenko, 2015). Основну
частину блоку займають тези про мир та безпеку;
гарантами миру названо армію, флот, Нацгвардію та
професійні спецслужби. Велику увагу приділено реформуванню українського ВПК та армії. Цей блок не
володіє вираженими фоносемантичними характеристиками, з тяжінням параметрів до: «сильний», «твердий», «приємний», «швидкий», «світлий».
У попередніх чотирьох блоках президент говорить
про важливі проблеми та акцентує увагу на питання
«що?», «чому?» та «для кого?». П’ятий блок дає відповідь на питання «хто?» та є чітко персоніфікованим.
П. Порошенко робить чітку прив’язку до себе як особистості, яка забезпечить мир та відновить територіальну цілісність держави: «Я використаю свій дипломатичний досвід...»; « ...я саме так і сказав Президенту Путіну – Крим є українським. І крапка»; « ...спроби
зовнішнього і внутрішнього поневолення українців –
зустрічають і зустрінуть найрішучішу відсіч». Фоносемантичні параметри даного блоку: «теплий»,
«м’який» і «світлий».
Шостий блок присвячений майбутній формі політичного устрою України та, на нашу думку, формує її
стратегічний вектор розвитку. Основні тези цього
блоку: гарантування прав та свобод людині і нації;
ідеї парламентсько-президентської республіки та
європейська демократія; реформа щодо децентралізації та делегування повноважень з центру місцевим
органам влади; Україна – унітарна держава. Емоційна
характеристика цього блоку чітко виражається параметром – «твердий» зі значним вкрапленням параметрів «сильний», «холодний» і «темний». Завершенням
блоку є теза про суспільний запит на перезавантажен-
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ня влади, що плавно переходить на сьомий блок –
«чинний склад цього шановного зібрання не відповідає настроям суспільства».
Сьомий блок є найбільшим за обсягом і також, на
нашу думку, формує стратегічний вектор – питання
роботи, оплати праці та соціального забезпечення з
чіткою персоніфікацією: «Президент як гарант Конституції зобов’язаний забезпечити умови для інноваційної економіки та соціальної справедливості», «задоволення я досі отримував саме від створення нових
робочих місць», «справа глави держави – це забезпечення таких умов», «Президент як гарант Конституції
зобов’язаний забезпечити умови для інноваційної
економіки та соціальної справедливості» (Poroshenko,
2015). Цей текст ідентифікується програмою «ВААЛміні» як «теплий», зі значним впливом фоносемантичних параметрів «м’який» і «світлий».
Проблеми кризи державності, корупції, суспільної
довіри та організації піднімається у восьмому блоці.
Цей блок оцінюється як «швидкий», «сильний», «приємний» і «твердий». Відповідальність за долю держави покладається насамперед на людей «в тому, що
Україна прийшла до кризи державності, є частка відповідальності кожного з нас», незалежно від характеру і форми діяльності, і також на кожного покладається руйнування «фундаменту суспільної довіри, засади
права й суспільної організації».
Дев’ятий блок стосується зовнішньополітичних
перспектив України, а саме співпраці з Євросоюзом.
Євроатлантичний вектор розвитку позиціонується не
як тимчасовий, а як «... вибір, зроблений нашими
предками і пророками», а відповідальність за це рішення покладається на народ України. Президент
позиціонує себе лише як виконавець народної волі:
«Моя ручка – вже в руках, і як тільки ЄС ухвалить
відповідне рішення, підпис українського Президента
миттєво з’явиться під цим доленосним документом»
(Poroshenko, 2015). Емоційні характеристики блоку:
«швидкий», «твердий» і «сильний».
У десятому блоці президент апелює до сумних
уроків історії та радить робити висновки з подій, коли
конфлікти між українцями призвели до втрати державності. Він закликає не робити старих помилок та
стверджує, що настав час будувати нову велику країну, ідеями якої є: незалежність, свобода, гідність,
правова держава, європейська інтеграція. Для здійснення цих планів, стверджує П. Порошенко, є необхідною злагоджена робота Президента, Верховної
Ради та Кабміну. Цей блок характеризується такими
фоносемантичними характеристиками, як: «м’який»,
«теплий», «слабкий» і «світлий».
Останній блок є заключним, тут промовець дякує
усім як тим, хто за нього проголосував, так і тим, хто
його не підтримав; двічі наголошує на європейському
векторі розвитку України, а також двічі згадує про
встановлення миру в державі. Завершує промову традиційним гаслом українських націоналістів «Слава
Україні», що не тільки є не характерним для глави
держави, але й уперше використовується в інавгураційній промові Президента України. Завершальний
блок характеризується показниками «світлий», «сильний», «твердий» і «неприємний».

Загалом аналіз усієї промови виявив такі наступні
фоносемантичні характеристики: «твердий», «сильний», «швидкий», «приємний», «холодний», «світлий» і «великий». Незважаючи на те, що деякі блоки
носили характеристики «мякий», «слабкий», «теплий», вони нівелюються під впливом інших показників які переважають та складають цілісну картину
твердої, сильної і швидкої, яка одночасно сприймається як світла і приємна. На нашу думку, послаблення в деяких блоках робиться спеціально для емоційного «відпочинку» реципієнта оскільки тримання
його в постійній напрузі може призвести до втоми,
втрати уваги та погіршення сприйняття. А зміна емоційного забарвлення з «холодний» на «теплий», із
«сильний» на «лабкий» чи «твердий» – «м’який» дозволяє слухачу «емоційно відпочити» та перебувати в
стані зібраності і уваги до кінця промови. На основі
цих даних можна зробити висновок, що промова покликана викликати емоції та сприйняття президента
через них як твердої і сильної особистості, яка чітко
знає, що необхідно зробити, готової до швидких і
рішучих дій і, разом з тим, носія світлого образу.
Значну роль у формуванні такого образу відводимо як
самому змісту промови (контенту), так і спеціальним
прийомам і технікам, вдало підібраним словам, що
викликають у слухачів вдале емоційне сприйняття
тексту, підсилює його зміст та безпосередньо впливає
на формування політичного дискурсу у реципієнтів.
Перспективою розвитку даної теми є дослідження
емоційної характеристики політичних текстів та їх
адаптації відповідно до каналів політичної комунікації, оскільки саме через них суб’єкт політики має
найбільші можливості для впливу на групову свідомість об’єктів, стає активним учасником творення
політичного дискурсу.
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Науково-філософські засади соціально-культурної парадигми 
О.В. Халецькій
Khaletskyj@ukr.net
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна
Від початку ХХІ ст. у сучасній науково-філософській думці надзвичайно актуалізується відображене у соціальнокультурній парадигмі збільшення свідомісно-духовних чинників розвитку, розбудови ідеє-творного проектованого суспільства. У народжуваній філософії універсального еволюціонізму історія не є данність, а постає як процес її творення через
1) подієво-часове «гілкування» (ідея синергетики), 2) соціально-культурний проект (ідея так званої «нової історії») як
3) множинність розмислів новоозначень («бісовська текстура» Р. Барта або «лабіринт» за У. Еко). Своєрідним геномом
соціального життя виступають універсалії культури, а тип цивілізаційного розвитку визначається генетичними кодами,
якими виступають системи цінностей. Соціально-культурна парадигма у сучасній науково-філософській думці розуміється
трояко: по-перше, як історично-духовна тотальність (школа «Анналів» та всі «анналоїди»), по-друге, як здійснення соціально-культурних проектів (постмодерністський постструктуралізм) і, по-третє, як визначальність свідомісно-духовних
чинників розвою суспільства, які від середини XX ст. набувають вирішального значення.
Ключові слова: універсал-історичний еволюціонізм, субстанція – суб’єкт – процес, творчісна силодія, антропоноосферизація, історично-духовний розвиток, зростання свідомісно-духовних чинників розвитку, процесуально-творчоцентричний
образ світу, глобалізаційно-інформаційне суспільство, новорелігійнення, універсальна віра.

Научно-философские основания социально-культурной парадигмы
О.В. Халецкий
Khaletskyj@ukr.net
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого,
ул. Пекарская, 50, г. Львов, 79010, Украина
От нач. ХХІ века в научно-философской мысли чрезвычайно актуализируется проблема возрастания сознательностнодуховных факторов развития общества, построения идее-творного проектированного общества. В нарождающейся философии универсального эволюционизма история не есть данность, а предстаёт как процесс её создания через событийновременное «ветвление» (идея синергетики), осуществление социально-культурных проектов (идея так называемой «новой
истории») как множественности розмыслов новоозначиваний («бесовская текстура» Р. Барта или «лабиринт» У. Эко).
Своеобразным геномом социальной жизни выступают универсалии культуры, а типы цивилизационного развития определяются генетическими кодами, коими выступают системы ценностей. Социально-культурная парадигма в современной
научно-философской мысли понимается трояко: по-первых, как исторически-духовная тотальность (школа «Анналов» и
все «анналоиды»), во-вторых, как осуществление социально-культурных проектов (постмодернисткий постструктуализм)
и, в-третьих, как возрастание сознательностно-духовных (преимущественно-называемых культурными) факторов развития общества. Когда исторически-духовные детерминанты от сер. ХХ в. становятся определяющими наступает социально-культурное развитие.
Ключевые слова: универсально-исторический эволюционизм, субстанция-субьект-процес, творческое силодействие,
антропоноосферизация, исторически-духовное развитие, возростание сознательностно-духовных факторов развития,
процесуально-творчецентрический образ мира, глобализационно-информационное общество, новоорелигийнивание, светская религиозность, универсальная вера.
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Social and cultural paradig in scientific thought
O.V. Khaletsky
Khaletskyj@ukr.net
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv,
Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine
History isn't the contribution, but a process of it's creation because of: 1) eventually-partually branching (the idea of sinergetics), 2) social and intellectual cultural project (the idea of so-called «new history»), as 3) plurality of discussions – new meanings
(«demon texture» by R.Barton, or «labyrinth» by U. Ecko). Peculiar genome of socisl life are culture decree, are the type of civilizational development is determined with the help of genetic codes, which are the systems of valuation. Social and cultural development
in social thought are means treably: Firstly, as historical and spiritual totality (school of «Annales» and all others «annaloides»),
Secondly, as fulfilment of social and cultural projects (postmodernism and poststructuralism) and, Thirdly, as determined role of
consciousness and spiritual determinantes from the middle of the XX century are gaining an important meaning, and social and
cultural development is presented.
Key words: Dynamist, evolution, substance-subject,-process, creative foiceaction, antroponoospherization, historically – the
spiritual development, increasing the consciousnessand spiritual factors in the development, the global information society, new
religious , universalistic religiousness.

На нашу думку, соціально-культурна парадигма
коріниться не стільки у соціально-гуманітарних, скільки у сучасних загальносвітоглядних викладах так
званих нових напрямків науки від сер. XXI ст.
(Vasilkova et al., 2003). У космологічному контексті на
цю проблематику імпліцидно виходить антропний
принцип Б.Картера 1974 р., з провідною ідеєю людиномірності космосу, синергетика Г. Гакена або І. Пригожина 1977 р., з ідеєю самоорганізації від хаосу до
порядку через атрактор-направник («порядком творчих катастроф», за висловлюванням Є. Маланюка),
квантова гравітація С. Хокінга 1982 р., з ідеєю тотожності творіння і розвитку (еволюції) або інфляційносценарна модель Всесвіту Гута 1989 р., з ідеєю як
первеня творчісної силодії, теорія сематично насичного меону В. Налімова – Л. Лескова 1994 р., з ідеєю
значеннєвого поля світорозвитку (Vasilkova et al.,
2003), у галузі філософії – узагальнюючий їх всіх і
всю сучасну нову науку – народжуваній від поч. XXI
ст., так званий універсальний еволюціонізм, якій іде
на зміну постмодерністському постструктуралізму
(Khaletskyi and Khaletska, 2011).
У галузі історики (сукупність всіх історичних наук, за Й. Дройзеном 1858 р., М. Кареєвим 1913 р.,
М. Гандельсманом 1921 р., М. Семеновим 2003 р. та
інш.) чинник культури отримує нову актуалізацію від
сер. XX ст. у «новій історії»: школі «Анналів»
(М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф, Ж. Дюбі,
Е.Ле Руа Лядюрі, А. Гуревич, Н. Яковенко та ін.), з її
провідною ідеєю антропо-соціально-культурної тотальності (а відтак – її соціально-філософського відгалуження – світ – системного аналізу І. Валлерстайна
1974 р., Ф. Броделя 1976, 1979 рр.), через так звану
інтелектуальну історію кінця XX ст. (від конференції
істориків у Вінгспреді 1977 р.) Д. Хайяма, К. Брінтона, Р. Стромберга, Р. Дарнтона, Д. Холінджера,
А. Вейсі, Д. Вуда, С. Аверінцева, так званої «мислячої
історії» Ліни Костенко та інш., з її засадничою ідеєю
історії як інтелектуального проекту, а також у новітній соціології (Н. Черниш, К. Баранцева та ін.), у так
званій еволюційній політекономії (М. Павловський та
інш.), у різних галузях гуманітаристики (В. Шинка-

рук, В. Іванов, М. Лопович, В. Шевченко,
Я. Дашкевич, С. Грабовський, О. Пріцак, Я. Грицак,
Ю. Павленко, Ю. Канигін, Т. Возняк та інш.), що
отримали філософське та філософсько-історичне узагальнення у постмодерністському кін. XX ст. постструктуралізмі Ж.-Ф. Ліотара, Ж. Дерріда, Ж. Дельоза,
У. Еко, у платоністичних ремінісценціях В.Біблера,
Г.Померанца, Кримського, тоталлогії В. Кизими (від
1994 р.) та ін. (Khaletskyi and Khaletska, 2011), у яких
історія не є даність, а є процесом її творення через
1) подієво-часове «гілкування» (ідея синергетики),
2) соціально-культурний проект (ідея «нової історії»)
як 3) множинність розмислів-новоозначень («бісовська текстура» за Р. Бартом або «лабіринт» за У. Еко)
(Khaletskyi and Khaletska, 2011). Друга надзвичайно
актуалізована (чи то від комп’ютерних ігор – стратегій, чи то від синергетики) у сучасній суспільній думці (від неоеволюціонізму Л. Уайта, Д. Стюарта,
А.Ле Руа-Гурана, К. Ренфрю та ін.) ідея (так звана
нелінійність, тобто багатолінійність, тобто багатоваріантність, так зване «гілкування») світорозвитку,
знаком чого стала Нобелівська премія 1993 р. історику економіки Р. Фогелю за ретропрогноз американської історії XIX ст. (так звана альтернативна історія),
де точка біфуркації (розгалуження варіантів розвитку)
– це новий соціально-культурний проект (Vasilkova et
al., 2003; Khaletskyi and Khaletska, 2011).
У вітчизняній філософії одним із найбільш значущих результатів антропологічного повороту 1960–
1980-х рр. був вихід Київської школи на проблематику діяльнісно-культурних (духовних) чинників суспільного буття і розвитку (Khaletskyi, 2007), де В. Табачковським,
Є. Бистрицьким,
Н. Тарасенко,
В. Івановим,
О. Яценко,
В. Звигляничем,
М. Єсипчуком, Є. Андросом, М. Булатовим, А. Лоєм,
Є. Козловським, В. Пролєєвим, С. Малаховим,
Г. Горак, В. Дем’яновським, Ю. Джулаєм, С. Кошарним, І. Лосєвим, А. Лисенко, В. Семеновим, Л. Соловйовим та ін. були розроблені повні і глибокі дослідження цілком відповідні напрямкам розвитку світової філософської думки. У десятках монографій була
розгорнута проблематика абсолютного в культурі і
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суспільної динаміки (В. Пролєєв, 1992 р.), культури і
духовно-практичного відношення до світу в їх соціально-історичній перспективі (М. Тарасенко, 1985 р.),
доцільності культури і універсального розвитку сутнісних сил людини (О. Яценко, 1983 р.), природної
історичності буття людини у культурі, буття і діяльності, всезагальності і фактичності діяльнішої позиції
людини у культурі (Є. Бистрицький, 1991 р.), особи у
світлі культури і проблем сутності та існування
(Є. Бистрицький, 1992 р.), культури і особистішого
буття, співвідношення технології і діяльності, культурно-історичної специфіки технологічних засобів
(В. Табачковський, 1985 р.), культурно-історичних
передумов категоризації світу (Є. Бистрицький,
1983 р.), простору і часу культури: діяльності, буття,
часу, хронотопу, тілесності (Є. Козловський, 1992 р.),
часу і особистішого виміру культури (Є. Бистрицький, 1991 р.) і, нарешті, вироблено (у монографії «Діалектика діяльності і культура» 1983 р. тощо) саме
поняття
«соціально-культурного
розвитку»
(Tabachkovskij et al., 1983). Так, наприклад, на думку
О. Яценко, «саме модель культури виявляє генеральну
тенденцію
розвитку
людства»,
або
у
Є. Бистрицького: «детермінація культурою виявляється більш фундаментальною, ніж від суспільного
буття». Відмінності їх впливу на людину можна було
би порівняти з так званими сильними і слабкими взаємодіями між фізичними тілами, маючи на увазі, що
більш «сильний» – матеріальний інтерес визначає
деякі порівняно «близькі» суспільно-практичні
зв’язки. У той же час сили культурного тяжіння
утворюють все ж такі більш глобальний людський
звязок, охоплюючи всю багатоманнітність життя, а
також будь які життєві можливості майбутнього»
(Bystrickij, 1991) і тому подібне. Специфіка соціокультурної методології за О. Ахієзером 1998, 2000 рр.,
полягає у тому, що її предметом є не лише культура,
але цілісна діяльність, причому зміни у відповідних
культурних програмах невідворотньо змінюють зміст
самої діяльності, а причинами суспільного розвитку є
суперечності між старими соціальними відносинами і
новими культурними програмами (Ahiezer, 2000). На
думку академіка М. Лапіна 2000 р., який спирається
на концепцію П. Сорокіна, культура виступає як сукупність способів і результатів діяльності, а соціальність трактується ним як сукупність відносин людини,
що також формується у процесі діяльності. Сучасне
суспільство, трактоване ним на основі синергетикі,
характеризується паритетною взаємодією культури і
соціальності (Lapin, 2000). На думку директора Інституту філософії РАН В.Стьопіна 2003, 2004 рр., який
проголошує себе прибічником синергетики і філософії універсального еволюціонізму, своєрідним геномом соціального життя виступають універсали культури, а тип цивілізаційного розвитку визначається
генетичними кодами, якими виступають системи
цінностей (Stjopin, 2004). Наскільки ми розуміємо
історико-філософський процес, на зміну вичерпалому
себе постмодерністському постструктуралізму (знаком чого стало самогубство Ж. Дельоза 1995 р.) від
початку XXI ст. приходить нова філософська парадигма універсального еволюціонізму.

За сучасними науково-філософськими уявленнями
(І. Пригожін, І. Стенгерс, Г. Гакен, Г. Ніколіс,
Г. Князєва, С. Курдюмов, А. Баблоянц, В. Лукянець,
О. Кравченко, М. Мойсеєв, К. Майнцер, О. Тофлер,
міжнародний Конгрес Німецького товариства складних систем 1997 р. та ін.) світ не є даність, а є його
творення (ùβρτζ – шаленство творчесного процесу, за
Г. Аренд або М. Бланшо) як розвиток (субстанціясуб’єкт-процес), всепоступальний (стріла часу, за
Д. Едінгтоном або так зване перевідкриття часу у
синергетиці, за І. Пригожиним або Г. Гакеним), законотеденційно – імовірнісно-багатоваріантний (хаосмос, за Д. Джойсом, хвилеподібно-гілковано (синергетика) – різомний (постмодернізм) як космогенез
літосфери, біосферу життя і антропоноосферизацію
дієрозуму (В. Вернадський, Г. Леруа, П. Тейярде Шарден, М. Мойсеєв, Е. Майнцер, М. Булатов,
В. Загороднюк та ін..), через людину як істоту діяльнісно-свідомісну і розвиток суспільства як історичнодуховний процес (А. Тойнбі) етапів, цивілізацій і
подіє-ідеє-розвою як поступальне збільшення свідомісно-духовних чинників розвитку (соціальнокультурна парадигма) соціально-культурних проектів
в Еон духовної вічності у Вирії (П. Девіс, Д. Болі,
С. Хокінг, Р. Раджананан, М. Розенталь, Г. Вайсберг,
В. Ахназаров, Б. Режабек, В. Стьопін, М. Веллер та
ін.) або універсального еволюціонізму. (А. Крушанов,
І. Фролов, М. Горлач, В. Кремінь, Л. Мельник та ін.),
яка виростає на фундаментальному узагальненні всіх
нових наукових досягнень (Stjopin, 2004).
Якщо виходити з новітніх науково-філософських
уявлень від сер. XX ст. синергетики, квантової гравітації, інфляційно-сценарної моделі Всесвіту, теорії
семантично насиченого меона, математичних моделей
«подорожей у часі» К. Геделя або А. Орі, тунеляції
Всесвіту із ніщо (енерговакууму, т.з. чистої силодії
або суперсили за В. Лукьянцем, А. Віленкіна 1982 р.,
із т.з. Петлі Всесвіту та її відгалужень Д. Готта-Лі
Цзін-лі 1998 р., Мультивсесвіту із енергетичного
«бреніння» (вібрації) т.з. «струн» П. ШтейнхардтаН. Турока 2002 р. «і прочая, і прочая, і прочая»
(Khaletskyi and Khaletska, 2011), з надією на якесь
наближення до сучасного універсального еволюціонізму, то світ не є даність, а є його світотворення
(Vasil'kova et al., 2003). Оскільки творення є різновидом дії (а саме – здійсненням нової якості), то, відповідно, первенем Всесвіту є дієтворення (υβρζ), – шаленство творчого процесу за Г. Аренд або М. Фуко),
чим виявляється належність універсального еволюціонізму до філософського напрямку динамізму або
актуалізму (Геракліт, Парацельс, Г. Ляйбниць,
Ф. Шеллінг, А. Шопенгауер, Е. Гартман, Ф. Ніцше,
В. Вундт, Г. Спенсер, Д. Джентіле, Д. Донцов,
П. Тілліх та інш.), який визнає первенем світу не матерію або дух, а дію (у Бергсона – дієтворення) або
силодію (динамізм або актуалістичний динамізм), від
якої («порожнеча, пронизана дією» за Ольжечем)
вони є похідними (Khaletskyi, 2007). У цьому сенсі із
минулих філософів (енергетизму В. Оствальда,
А. Ейнштайна, В. Гейзенберга і Е. Шредингера,
З. Фройда і К.-Г. Юнга, емерджентного еволюціонізму С. Олександера, А. Уайтхеда, Я. Сметса, А. Лав-
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джоя, М. Вернадського, теїстичного еволюціонізму
П. Тейяра і А. Тойнбі та ін.) найближче до сучасного
універсального еволюціонізму А. Бергсон, якого можна вважати (за Бергсоном «у світі не має речей, а є
лише дії») його філософським попередником, а сучасний народжуваний універсально-історичний еволюціонізм – осучасненим і прогресованим бергсоніанством. Утворювані потоком дійснення світу два береги
матеріальної та ідеальної реальності, немов стрічка
Мебіуса, мережать все «тантричне плетиво світотворення» (Е. Юнгер). Так чи інакше, через все це «нагромадження Пеліона на Оссу», у сучасній науці,
богослів’ї і філософії універсального еволюціонізму
або енергоеволюціонізму (М. Веллер, 2010 р. і світовий конгрес філософії в Афінах 2011 р.) постає ідея
тотожності творення – розвитку світу (Khaletskyi and
Khaletska, 2011). Наш погляд постає лише у тому, що:
1) субстанцією-суб’єктом (Б. Спіноза, Г. Гегель) світотворення або світорозвитку (Універсуму) є певна
творчісна силодія (енергія, суперсила і т.д.); 2) яка
розгортається в усі світи і все в них, проходячи певні
етапи розвитку: космогенез літосфери, біосферу життя і антропо-ноосферу дієрозуму; 3) світова антропоноосферизація, в свою чергу, визначає розвиток суспільства як історично-духовний процес; 4) який проходить ступені розвитку (формації), у яких утворюються певні локальні способи розвитку (цивілізації),
що розгортаються конкретно як події; 5) в процесі
історії зростає значення свідомісно-духовних чинників розвитку, через що відбувається антропоноосферизаційне одухотворення Всесвіту.
У синергетиці (так зване перевідкриття часу) утверджується ідея всепоступальності розвитку («від хаосу до порядку», за І. Пригожиним), який, на думку
сучасних мислителів, відбувається хвилеподібно
(О. Тофлер) – «гілковано» (синергетика) – «різомно»
(постмодерністський постструктуралізм Ж. Дельоза і
Ф. Гваттарі), а розвій по колу (уявлення давніх суспільств), лінійний (уявлення середньовіччя) або по
спіралі (новочасні уявлення ХУІІІ–ХІХ ст.ст.) є його
певними локальними проявами. На нашу думку, все ж
таки, слід говорити про поступально-прогресивний
розвиток, певним чином розрізняючи ці поняття. Поступ (фундований у всепоступальності синергетикі) –
це рух вперед, а прогрес – саме здійснення поступального руху (Khaletskyi and Khaletska, 2011). «Гілки»
(різні варіанти розвитку) прямують в різні бокі, але
Світове Древо Мегаісторії (А. Тойнбі) в цілому тягнеться (звідси – тяглість або номадологія у Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі, або поверхня у М. Гайдеггера чи у
постструктуралізмі Ж. Дельоза і Ж. Дерріда та інш.)
вгору (всепоступальність синергетикі або поступально-прогресивний розвій універсального еволюціонізму). Узагальнюючи всі попередні визначення прогресу, у сучасній, переважно науковій думці, він визначається як перфекційний, тобто удосконалюючеперевершуючий розвиток (Khaletskyi and Khaletska,
2011). В свою чергу, удосконалення визначається як
«повнота здійснення законотенденцій розвитку», а
старе перевершується новим. Збільшуються свідомісно-духовні чинники розвитку. Отже, критеріями (мірилом) поступально-прогресивного розвою, на нашу

думку, виступають: у всесвітньому процесі – його
антропо-ноосферизаційне одухотворення, у суспільному розвитку – збільшення його свідоміснодуховних чинників розвитку, на сучасному етапі переходу до інфо-суспільства – його інтелекттуалізація,
для України – досягнення євроукраїнської ідентичності (самовідповідності). Узагальнюючи все вищесказане, можна сказати, що все є ланцюгом поступальних
дій, як осучаснена і прогресована бергсоніада світотворення.
Світотворення (хаосмос як поєднання хаосу, осмосу – шарпанини і космосу за Д. Джойсом) відбувається як космогенез літосфери утворення, біосфера самовідтворення (Г. Уелс), антропоноосфера перетворення.
Антропоноосфера
–
сфера
дієрозуму
(М. Вернадський і Е.Ле Руа на семінарі у А. Бергсона
1924 р., П. Тейяр де Шарден, М. Мойсеєв, М. Булатов,
В. Загороднюк та інш.). Отже, світорозвиток (тотожний світотворенню) сьогодні – це ноосферизаційне
(свідомісно-духовне) одухотворення світу (Khaletskyi
and Khaletska, 2011). Сакраментальне «так навіщо
пишем кров’ю на піску» (Булат Окуджава) знаходить
відповідь у світотворенні антропоноосферизаційного
одухотворення. А відтак, через світотворче (як здійснення нової якості світу) ноосферизаційне одухотворення антропо-соціально-історичний розвиток є власне історично-духовним сходженням. Тобто свідомісно-духовна компонента (одухотворення) історичного
розвитку виступає його головним чинником, головною смислоутворюючою детермінантою (визначником) (Е. Калер). Одухотворення історичного процесу
– це збільшення ролі свідомісно-духовних чинників,
або визначників його розвитку. Блиски ідей і сліпуче
сяйво світла духовного спалахують лише у темному
потоці історії. Історичний процес постає виведенням
світла духовного із темного потоку історії (Г. Гегель,
А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, Е. Юнгер, Й. Рінтілен,
А. Тойнбі). Ідеї входять у життя як ніж у тіло, або
промінь світла у темряву. Вочевидь роль свідоміснодуховного чинника в історичному розвою суспільства
весь час зростає (Khaletskyi and Khaletska, 2011). Історично-духовний розвій і цивілізації співвідносяться
як океан і хвилі. Роздмухуваний духовними вітрами
історичний процес відбувається як ланцюг (чи коштовне намисто) здійснення соціально-культурних проектів (універсальних образів світу) через безконечний
семіозис новоозначування («бісовську текстуру»
Р. Барта або «лабіринт» У. Еко) особистіну трансгресію (Г. Аренд, М. Бланшо, М. Фуко та інш.) в Еон
духовної вічності у Вирії. Правда, іноді мерехтливі
блиски світла духовного на темному потоці історії
стають всеспопеляючими блискавками («дух, що тіло
рве до бою» І. Франка або «дух одвічної стихії» Декалогу ОУН – найвищий вияв мужності, героїзму, самопосвяти і самопожертви за всю тисячолітню історію
України). Соціально-культурний проект – це дієусвідомлення законотенденцій доби. Наскрізна для нинішнього часу ідея «люди як боги», тобто світотворці
(Г. Уелс, Б. Шоу, А. Кларк та інш.) знаходить своє
звершення (від «гри у бісер» Г. Гессе до «лабіринта»
У. Еко) у безконечному семіозисі новоозначування як
нинішньому продовжуваному світотворенні (за
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А. Кларком, «у малому масштабі гра у Бога»). Свідомісно-духовне новоозначування – це і є Еон духовної
вічності. Явища духовні, по аналогії з співвідношенням невизначеностей В. Гейзенберга 1927 р., мають,
так би мовити, корпускулярно-хвильову природу.
Вони поширюються у сфері духовній як бесконечна
хвиля. Отже, соціально-культурна парадигма у суспільній думці розуміється трояко: по-перше, як історично-духовна тотальність (школа «Анналів» та всі інші
«анналоїди»), по-друге, як здійснення соціальнокультурних проектів (постмодерністський постструктуралізм) і, по-третє, як зростання
свідоміснодуховних (здебільш називаємого культурними) чинників розвитку суспільства (універсально-історичний
еволюціонізм). Визначеність соціального як діяльнісного (Khaletskyi and Khaletska, 2011), не суперечить
тоталлогії, оскільки в ній єдність визначається як
сталий взаємозв’язок, а зв’язок – як стала взаємодія,
тобто похідне від дії, чим долається притаманний
науці, за вдалим висловом А. Бергсона, «умертвляючий погляд Медузи» і досягається динамічний аспект
тоталлогії.
Ознакою інфо-суспільства у галузі економічній є
НТР, яка проходить три етапи: сер. XX ст. – перший
етап комп’ютеризації та ін., від 1980-х рр. (власне, від
1979 р.) – другий етап електронізації та ін. і від кризи
2008 р. – третій етап високих технологій (Д. Белл
1973 р., Е. Масуда 1983 р., Ю. Павленко 1996 р.,
О. Халецький 2002 р. та ін.). Сутність НТР постає як
перетворення науки на безпосередню продуктивну
силу. Наука – один із видів духовного виробництва.
Отже, вперше в історії людства духовне (наука) починає визначати матеріальне, що приводить до так званої інтелектуалізації всіх сфер суспільного життя.
Тим самим, роль свідомісно-духовної компоненти
(чинників або визначників) суспільного розвитку
набуває вирішального значення (Khaletskyi, 2007).
В цілому розвиток людства проходить етапи первісного, аграрного та індустріального суспільства
(Toinbi, 1995; Mak-Nil, 2002; Ujells, 2008). Від IV тисячоліття до н. е. відбувається перехід до соціальнодеферінційованого формаційно-цивілізаційного розвою, де у аграрному суспільстві, яке проходить етапи
общинно-невільницького IV–ІІ тис. до н. е., общиннорабовласницького (І тис. до н.е. – сер. І тис. н.е.) і
общинно-феодального (сер. І тис. – XV ст. н.е.), виникають локальні цивілізаційні способи розвитку. На
етапі міднокам’яного віку IV–ІІ тис. до н. е. виникають перші локальні общинно-невільницькі цивілізації: Давньоєгипетська, Шумеро-Вавілонська, Індиська, Егейська, Хетто-Малоазійська, Ранньокитайська і
Давньоамериканська. На етапі залізного віку І тис. до
н. е. – давні общинно-рабовласницькі цивілізації:
Давньосхідна, Антична, Давньоіндійська і Давньокитайська (Халецький О., 2013). У сер. І тисячоліття до
н.е. у т. з. «вісьовий час» (К. Ясперс) разом із особистісно-понятійним мисленням виникають його різновиди - три великі духовні традиції людства: Далекосхідна, Індська і Євразійська, які охоплюють усе багатство розвитку. На етапі середньовічному общиннофеодальному – Долекосхідна, Індійська, Австрична,
Центральноазіатська, Ірано-ісламська, Східнохристи-

янська і Західнохристиянська локальні цивілізації. Від
ХVII ст. людство переходить до індустріальних способів розвитку, виникае новочасна цивілізація, яка
проходить етапи передіндустріалізаційний XVІІ–
XVІІІ ст. індустріалізаційний середини XVІІІ–
ХІХ ст., індустріальний перш. пол. ХХ ст. і постіндустріально-інформаційний сер. ХХ – поч. ХХІ ст.
(Халецький О., 2013) і поступово поглинає усі локальні цивілізації, утворюючі світову глобальноойкуменічну мегацивілізацію – Світовик як соборну
єдність національних культур (Г. Уеллс, А. Тойнбі,
В. Мак-Ніл та ін.).
У процесі історичного розвитку відбувається збільшення його свідомісно-духовних чинників (соціально-культурна парадигма), із яких найбільшим є
здійснення соціально-культурних проектів (А. Турен).
Уся історія людства постає як низка здійснюваних
соціально-культурних проектів (Царства Божого або
Царства Розуму Просвітницької доби, прогресу, комунізму, глобально-інформаційного суспільства тощо). Нині людство здійснює соціально-культурний
проект глобалізаційно-інформаційного суспільства,
яке для своєї розбудови вимагае віроздійснення
(Д. Белл, «Повернення сакрального? Аргумент на
користь релігії майбутнього», 1980 р.; О. Тофлер;
У. Еко та ін.). своєрідним «духовним випаровуванням» глобалізаційно-інформаційного розвою постає
сучасне новорелігійнення (Халецький О., 2012), яке
неухильно прогресує в усіх конфесіях як їх екуменізація, секуляризація і виникнення нового секулярнодинамістичного богослів’я (РКЦ теологія розвитку,
протестантська теологія процесу, всеконфесійний
теїстичний еволюціонізм тощо), авангардом, вістрям,
жалом якого виступає так звана світська релігійність,
а її різновидом – так звана світовіра – дієусвідомлення
світотворення як його практикування (чим е прогресування) в усіх сферах життєдіяльності – у житті,
роботі, дослідженнях тощо. У розбудові світової цивілізації постає так звана універсальна віра – єдність
усіх релігій світу як його тотальне духовне перетворення (Царство Боже у авраамічних релігіях або анупадхішеша – нірвана, тобто нірвана без залишку у
буддизмі, або пункт ω у Тейяра тощо). У здійсненні
соціально-культурних проектів постає проектований,
ідеєтворний, розумотворний, духовно перетворений,
одухотворений світ. Розвиток суспільства постає як
подіє-ідеє-розвій. Події дієусвідомлюються як ідеї, а
ідеї проектуються як розвиток. Андроний колаїдер і
«виготовлена» на ньому 2012 р. «частка Бога» провокують думки про антропоноосферизаційне світотворення. У В. Вернадського антропоноосферизація - це
планетарна сила, у М. Мойсеева, К. Майнцера – ціла
епоха, тобто процес, у М. Булатова, В. Загороднюка
та ін. – процес глобалізації, у Халецьких – весь історично-духовний розвиток одухотворення світу. На
думку Бертрана де Жувенеля («Аркадія», 1968 р. та
ін.), від доби НТР людство вступило у добу «винаходжуваного майбутнього», коли можуть бути здійснені
будь-які проекти всього подальшого розвитку. На
думку Ф. Фукуями (1989) уже здійснені усі попередні
проекти розвитку людства («кінець історії»), а наступна доба, на думку Г. Ганктінгтона (1992), буде «вій-
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ною цивілізацій» – глобалазаційним подоланням їх
локальних рудиментів, що ми навіч спостерігаємо
тепер і знаходим у футурологічних роздумах Р. Бредбері, А. Кестлера, А. Азімова, С. Лема, А. Кларка,
брати Стругацьких, Г. Гаррісона, Д. Мартіна та ін.
Світ е його творення (субстанція – суб’єкт – процес як
творчісна силодія), спрямованість якої постає як антропоноосферізація, у кінцевому рахунку духовне
перетворення (одухотворення) світу (Царство Боже).
Нам залишається зробити висновок, що, по-перше
соціально-культурна парадигма у своїх мандрах у
світовому науковому співтоваристві не оминула і
Україну. Серед її трьох розумінь (або «концептів»,
«по-модьньому», як незабутній Голохвастов, кажучи:
1) історично-духовнії тотальності, як 2) здійснення
соціально-культурних проектів і як 3) визначальності
свідомісно-духовних (культурних) чинників історичного розвою найбільше йому адекватних (тобто відповідних) нам видається останнє, яке не тільки усвідомлюється, але, власне, дієусвідомлюється (тобто
здійснюється) у сучасному розвитку суспільства від
сер. XX ст.
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Концепт «буіатрія» у римській ветеринарній літературі 
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Сьогоднішній етап досліджень у галузі лінгвістики відзначається лінгво-когнітивним підходом, що є перспективним,
оскільки дозволяє вирішити ряд питань, пов’язаних з проблемою «мова і культура». Адже саме у мові яскраво виявляється
ментальність народу, яка зумовлена специфікою світовідчуття та світосприйняття. У статті здійснено аналіз лексичних одиниць на позначення латинських назв хвороб, симптомів та лікування великої рогатої худоби (буіатрія) на прикладі
античної літературної спадщини. Вивчення термінів у діахронії є необхідною умовою їх розуміння, кращого засвоєння,
упорядкування та уніфікації.
Ключові слова: концепт, лексико-семантичне поле, буіатрія, захворювання, римська ветеринарна література
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Сегодняшний этап исследований в области лингвистики отмечается лингво-когнитивным подходом, является перспективным, поскольку позволяет решить ряд вопросов, связанных с проблемой «язык и культура». Ведь именно в языке ярко
проявляется ментальность народа, обусловлена спецификой мироощущения и мировосприятия. В статье осуществлен
анализ лексических единиц для обозначения латинских названий болезней, симптомов и лечения крупного рогатого скота
(буиатрия) на примере античного литературного наследия. Изучение сроков в диахронии является необходимым условием
их понимания, лучшего усвоения, упорядочения и унификации.
Ключевые слова: концепт, лексико-семантическое поле, буиатрия, заболевания, римская ветеринарная литература
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The present stage of research in the field of linguistics is marked by a lingual-cognitive approach that is promising, since it allows us to solve a number of issues related to the «language and culture» problem. It is in the language that clearly manifests the
mentality of the people, which is determined by the specific worldview and worldview. The article analyzes lexical units for the indication of Latin names of diseases, symptoms and treatment of cattle (boutique) on the example of the ancient literary heritage. Studying the terms in diachrony is a prerequisite for their understanding, better assimilation, ordering and unification.
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Вступ
Сучасна наукова термінологія різних галузей
знань є одним із пластів мови, що найбільш активно
поповнюється. Особливе місце в цьому напрямку
займає сучасна медична ветеринарна термінологія,
яка формувалася протягом століть і сьогодні продовжує динамічно розвиватися, поповнюючись новими
термінами. Інтернаціональний характер, різноманіття
наукових понять забезпечують постійний дослідницький інтерес до цієї термінологічної галузі, визначають
напрями досліджень і різні теоретичні аспекти вивчення. Ветеринарна медицина стародавнього світу,
зокрема історія та література була і залишається
об’ктом дослідження як вітчизняних (Bilevych, 1966;
Vakulyk, 2007), так і зарубіжних (Finik, 1932; Janeczek
et al., 2009) учених. Однак питання латиномовного
вираження лексико-семантичного поля «буіатрія» у
римській літературі ще не було предметом спеціального дослідження науковців.
Актуальність роботи полягає в тому, що у ній досліджуються лексеми у діахронії, що дозволяє зробити висновки про загальні тенденції формування наукової термінології, зокрема у ветеринарній медицині.
Мета дослідження – встановити об’єм та особливості концепту «buiatria» (лікування великої рогатої
худоби) у римській літературі, що включає назви
хвороб, їх симптоми та лікування.
Завдання дослідження: 1) проаналізувати теоретичні джерела щодо питань дослідження античної ветеринарної літератури; 2) охарактеризувати лексичне
вираження концепту «buiatria» у римській ветеринарній літературі.
Основним методом, використаним у даній роботі,
є аналітичний огляд античної латиномовної літератури (трактати про сільське господарство: Катон, Варрон, Колумелла, Вергілій, Пліній Старший).
Об’ктом дослідження послужили твори латинських авторів, перш за все трактати про сільське господарство – Катона (De agri cultura, II ст. до н. е.),
Варрона (De re rustica, I ст. до н.е.), Колумелли (De re
rustica, II ст. н. е.), поэми Вергілія (Georgica, I ст. до
н. е.) і Лукреція (De rerum natura, I ст. до н. е.), твір
Плінія Старшого (Naturalis Historia, I ст. н. е.).
Результати та їх обговорення
Якщо антична гіппіатрія (лікування коней) завдячує своїм виникненням і розвитком грекам, то буіатрію (лікування рогатої худоби) слід уважати здобутком римлян. Із збереженої ветеринарної літератури
видно, що лікувати коней римляни вчилися від греків,
але якщо йдеться про лікування худоби, то тут греки
змушені були використовувати римський досвід. Відомості про худобу та її хвороби знаходимо в римській літературі у творах про сільське господарство
Катона, Варрона, Вергілія, Колумелли, Марціала,
Палладія, Плінія Старшого, у ветеринарних творах
Хірона і Вегеція (Scriptores rei rusticae…, 1735). Для
римського господарства худоба мала особливо велике
значення. Крім того, за поведінкою цих тварин римляни розпізнавали погоду. Вважалося, що рогата ху-

доба може також наперед відчувати майбутню пошесть (чуму), трясіння землі, урожайність або неурожайність.
За даними нашого дослідження поняття «буіатрія»
у творах римських письменників відображає широкий
спектр значень, а саме: Apostēma – гнійний опух,
гнояк, абсцес. Aqua intercūtis – підшкірна водянка.
Aranea – павук, захворювання від поглинання павуків. Armi laesi – слабість плечей. Asilo (oestrus) –
овід, ґедзь. Buprestis – бупрестис (комаха), захворювання від поглинання комахи buprestis з кормом.
Cancer – рак. Хірон подає засіб проти раку в його
початковій стадії: давати хворій тварині з кормом
попіл з черепахи. Vitŭli castrandi – кастрація. Колумелла і Палладій описують два способи проведення
кастрації, котрі вони запозичили від Магона Карфагенського. Перший спосіб полягає у роздавлюванні
тестикулів за допомогою розколеної палиці. Цей метод застосовували у дуже ранньому віці і він відбувався без втрати крові. Варрон не погоджується з таким
поглядом. На його думку, надто молоді тварини важко переносять кастрацію. Він рекомендує проводити
кастрацію не скоріше, ніж тварина має два роки. Також пізніше двох років недоцільно робити цю операцію, тому що м’ясо буде тверде і непридатне для вживання (Scriptores rei rusticae…, 1735).
Другий метод полягав у вирізуванні тестикулів.
Кастрацію бичків проводили щойно на третьому році
життя. Тварину прикріплювали у спеціальному пристрої. Сім’яні канали схоплювали двома дерев’яними
планками, прорізували ножем мошонку, витискали
тестикули і відрізували їх так, що верхню частину
залишали на сім’яному каналі. Це робилося для того,
щоб зменшити втрату крові і щоб повністю не позбавити тварину чоловічого характеру. Лікування рани
полягало у змазуванні попелом з винограду й оливковими дріжджами. Після трьох днів рану змазували
сумішшю дьогтю й олії, щоб вона швидше зарубцювалась і як охоронний засіб проти мух (Scriptores rei
rusticae…, 1735).
Cervix deiecta – cкривлення шиї. Clavi – чиряки.
Сoactio – виснаження, захворювання від надмірного
напруження сил, перевтоми, поганого корму. Coriago
– cухість (твердість) шкіри. Cornua praefracta – перелом рогів. Crudĭtas – неперетравлювання. Dolor
cordis – біль серця. Dolor intestinōrum – болі в кишках, коліки. Dolor ventris et intestinōrum – переповнення шлунка, запалення кишечника. Fascīnum –
чарівництво, чари. Подібно як грецькі, так і римські
автори вважали чарування причиною тих хвороб,
яких не можна було пояснити. Хірон і Вегецій подають прийоми, які призначені для лікування всіх свійських тварин, а особливо худоби. Fastidium – розлад
травлення, диспепсія. Febris – гарячка, лихоманка.
Foenum malum – злоякісне сіно, захворювання від
злоякісного сіна. Hellebōrus – чемериця, захворювання від поїдання чорної чемериці. Hordeum malum –
злоякісний ячмінь, захворювання від поїдання зіпсутого ячменю. Ictus caeciliae – укус мідяниці. Inelatio
ventris – здуття живота. Лікування: різні напої, введення руки, змазаної жиром, у rectum й усунення калу, кровопускання під хвостом. Колумелла і Вегецій
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подають також один забобонний засіб: на їх погляд,
болі у нутрощах припиняються від погляду водоплавної птиці. Lumbrĭci, Cossi, Tineae, Teredōnes – глисти. Luxatūra – вивих. Meleus (Maleus) – заразні хвороби. Morsus canis rabiōsi vel lupi – укус скаженого
собаки або вовка. Стародавні ветеринарні лікарі вважали сказ виліковним, тільки Вегецій вважав його
невиліковним. Колумелла і Вегецій стверджували, що
проти укусу скаженого собаки і вовка можна використати такі засоби, як натирання місця укусу потовченим часником, а також прикладання старого
риб’ячого розсолу. Крім того, застосовували припікання місця укусу розпеченим залізом, поливання
тварини водою у темному місці так, щоб тварина не
бачила води. Також старалися вбити скаженого собаку і подати хворій тварині зварену і розтерту печінку
цього собаки. Щоб запобігти сказові, пастухи обрізували щенятам хвости на сороковий день після народження (Scriptores rei rusticae…, 1735).
Morsus serpentis – укус змії. Mus araneus – укус
землерийки. Partus (Abortus) – аборт. Pedes attrīti –
стерті до крові ратиці. Percussūra – рана живота,
перфорація. Pestilentia – пошесть, зараза. Phthīsis –
сухоти, виразки на легенях. Podagra – подагра. Rana,
Ranŭla – жаба, жабка, опух під язиком. Sanguĭnis
claudicatio – слабість крові. Sanguĭnis fluxus – кровотеча (з носа). Sanguisuga – п’явка, захворювання від
поглинання п’явки. Причиною захворювання вважали, що п’явка попадає з питною водою у глотку і там
прикріплюється. Коли нассеться крові, перешкоджає
проходу корму. П’явка може також прикріпитися у
шлунку і кишках. Подавали різні засоби для усунення
п’явок, серед них обкурювання блощицями. Марціал
радив увести розтерті блощиці через ніздрі до п’явок.
Даний засіб спирається на існуючий в античності
теорії про симпатії й антипатії між тваринами. Між
п’явками і блощицями існує антипатія. П’явка, почувши запах блощиці, втікає з організму. Блощиці не
обов’язково було вводити внутрішньо, вистачало
натерти блощицями ніздрі тварини. Scabies – короста.
Scorpio – скорпіон, захворювання від укусу скорпіона. Colubri – колібрі, захворювання від укусу колібрі.
Si a vomĕre ledātur – поранення лемішем. Si (ocŭli) in

tumescunt – хвороби очей. Stercus gallinaceum –
курячий послід, захворювання від поїдання курячого
посліду. Stranguria – затримання сечі. Tumor
genuum – опухання колін. Tumor palāti – опух на
піднебінні. Tussis – кашель. Utĕri sterilĭtas – яловість.
Яловість вважалася невиліковною хворобою. Палладій і Колумелла дотримувалися тої думки, що ялові
корови треба або вбити, або використовувати для
праці.
Аналіз лексичних одиниць на позначення концепту «буіатрія» у римській ветеринарній літературі свідчить про те, що антична ветеринарія заклала могутній фундамент у розвитку медичної ветеринарної
науки, фармацевтики, і, безперечно, у збереженні
здоров’я як тварини, так і людини.
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Деякі проблеми політики децентралізації в Україні 
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просп. Свободи, 18, м. Львів, 79000, Україна
У статті доводиться, що суть децентралізації в Україні зведена до формування об’єднань територіальних громад.
Фактично під гаслом децентралізації відбувається довільна зміна адміністративно-територіального устрою країни. Це
входить у суперечність із нормам Конституції України. У процесі формування об’єднань територіальних громад на нормативному рівні закладено порушення принципу добровільності. Це суперечить основоположним засадам місцевого самоврядування. Водночас, відбувається руйнація усталеної системи відносин між громадянами, органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади. Наслідком може стати зниження ефективності функціонування нинішньої
системи державної влади та місцевого самоврядування.
Ключові слова: економічна політика, регіональна політика, обмеження влади, децентралізація, об’єднані територіальні громади, адміністративно-територіальний устрій.
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В статье доказывается, что суть децентрализации в Украине сведена к формированию объединений территориальных
громад. Фактически, под лозунгом децентрализации происходит произвольное изменение административнотерриториального устройства страны. Это входит в противоречие с нормами Конституции Украины. В процессе формирования объединений территориальных громад на нормативном уровне заложено нарушение принципа добровольности.
Это противоречит основополагающим принципам местного самоуправления. В то же время, происходит разрушение
устоявшейся системы отношений между гражданами, органами местного самоуправления и местными органами государственной власти. Следствием может стать снижение эффективности функционирования существующей системы
государственной власти и местного самоуправления.
Ключевые слова: экономическая политика, региональная политика, ограничение власти, децентрализация, объединенные территориальные громады, административно-территориальное устройство.
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Restrictions and decentralization of power are one of the most urgent tasks of Ukrainian society. This is a prerequisite for minimizing risks from the concentration of functions and powers of the authorities, strengthening public control over the activities of
authorities at all levels, and stimulating positive changes in the country through competition between territories. At the same time,
the analysis of the content of official documents shows that the essence of decentralization is associated with a change in the current
administrative and territorial structure of the country.
Today, a frantic campaign on the destruction of the existing administrative and territorial division and the administrative formation of so-called united territorial communities is launched throughout the country under the slogans of decentralization, without
separating resources, functions, rights and powers between the state, regional and local authorities. This campaign takes place in
the absence of clear and transparent procedures of community associations and violates the principle of voluntary association of
territorial communities. At the same time, elective bodies of local self-government are under considerable pressure from regional
and district state administrations.
In order to stimulate the merger processes, the central government offers state financial support in the form of budget subsidies
and tax preferences. Since such support is subject to an annual review, this does not lead to the formation of a stable financial basis
for the functioning of the associations of territorial communities.
The process of formation of united territorial communities is accompanied by attempts to transfer most of the functions performed today by district authorities of central governmentto the level of these communities. Thus, the current administrative districts
are crushing. This leads to the growth of the bureaucracy, the destruction of the existing district infrastructure, the provocation of
the confrontation between the inhabitants of neighboring settlements, etc.
Such a policy will lead to the following consequences: the destruction of the established system of relations between citizens, local self-government bodies and territorial bodies of state power; undermining of the organizational principles of the current system
of social insurance, education and health functioning; compromising the idea of decentralization.
Key words: economic policy, regional policy, power restrictions, decentralization, united territorial communities, administrative
and territorial structure.

Вступ
Важливим напрямом оздоровлення суспільноекономічного життя в Україні є обмеження та децентралізація влади. Це є необхідною умовою мінімізації
ризиків від концентрації владних функцій та повноважень, посилення контролю з боку суспільства за
діяльністю органів влади усіх рівнів та стимулювання
позитивних змін в країні на основі конкуренції між
територіями. Саме конкуренція, задіявши знання місцевих еліт, мала би виявити економічний потенціал
розвитку територій. У цьому полягає ключове економічне значення децентралізації.
Як і більшість реформ в Україні, основні ідеї і
принципи децентралізації не були предметом глибоких наукових дискусій серед економістів, правників,
чи політологів. За усталеною традицією, вона є компромісом внутрішніх та зовнішніх організованих інтересів, який досягається внаслідок вузько кулуарних
домовленостей. Безпосередньою підготовкою проектів рішень займаються призначені чиновники профільних державних структур та визначене вузьке коло
так званих експертів. Останні, як правило, фінансуються за кошти міжнародних організацій. Подальше
їх формальне обговорення серед запрошеної так званої громадськості, як правило, призводить лише до
несуттєвих змін чи уточнення окремих формулювань.
Зрозуміло, що це в принципі не може змінити закладені в них основні ідеї чи їх концептуальну побудову.
Якщо ж до цього додати, що обґрунтування та формулювання проектів рішень, які пізніше можуть набувати форму законів, дуже далекі до досконалості (хоча б у розумінні однозначності трактування окремих
дефініцій), то і їх науковий аналіз та критика стають
практично неможливими. Чисельні законодавчі колізії, які виявляються під час судової практики, є цьому
найкращим підтвердженням.
Тому, про основні ідеї та зміст децентралізації
можна судити не стільки на основі аналізу наукових
публікацій, як на підставі аналізу уже опублікованих

офіційних документів. Такими, зокрема, є «Концепція
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня
2014 р. № 333-р, Закон України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» від 5 лютого
2015 року № 157-VIII, а також проект Закону України
«Про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади)», внесений Президентом України як невідкладний. Останній відомий більше як
такий, що мав відкрити шлях для надання особливого
статусу окремим районам Донецької і Луганської
областей, і з яким пов’язані криваві події під Верховною Радою України 31 липня 2015 року.
Метою статті є окреслення проблемних питань
та наслідків політики децентралізації, яка на сьогодні
здійснюється в Україні.
Результати та їх обговорення
Децентралізація у загальному значенні – це процес
перерозподілу владних функцій, прав, повноважень, а
також ресурсів, необхідних для їх здійснення,на користь нижчих рівнів певної ієрархічної системи. У той
же час, аналіз змісту вищезгаданих офіційних документів свідчить, що суть децентралізації, насамперед,
пов’язується із зміною нинішнього адміністративнотериторіального устрою України.
Так, наприклад, згаданим Законом України введене поняття «добровільне об’єднання територіальних
громад». Потрібно зауважити, що така адміністративна одиниця не передбачена статтею 133 чинної Конституції України. Нею, зокрема, встановлено, що
«систему адміністративно-територіального устрою
України складають: Автономна Республіка Крим,
області, райони, міста, райони в містах, селища і села». Крім того, стаття 140 Конституції передбачає
добровільне об'єднання лише жителів кількох сіл в
одну сільську громаду. У той же час, згідно п.1 статті
3 заданого Закону «суб’єктами добровільного
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об’єднання територіальних громад є суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст».
Незважаючи на згадані невідповідності,по всій
країні розгорнулася шалена кампанія, спрямована на
форсування процесу об’єднання територіальних громад. Цей процес здійснюється за ініціативи Кабінету
Міністрів України та опирається на владну вертикаль
обласних та державних адміністрацій. При цьому,
нерідко, відбувається порушення принципу добровільності, що веде до підриву основоположних засад
місцевого самоврядування.
З метою стимулювання процесів об’єднання,
центральна влада в ролі стимулу великодушно обіцяє
утворюваним об’єднаним територіальним громадам
державну фінансову підтримку. Підтримку – у вигляді
виділення бюджетних субвенцій та перерозподілу
частини податків та зборів. Зокрема, п. 1 статті 10
Закону встановлено, що «держава здійснює фінансову
підтримку добровільного об’єднання територіальних
громад сіл, селищ, міст та приєднання до об’єднаних
територіальних громад шляхом надання об’єднаній
територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на
формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади».
Згідно підпункту 1 пункту 5»Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад», яка затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р.
№ 200, субвенції надаються тим об’єднаним територіальним громадам, «межі якої повністю відповідають
межам, визначеним перспективним планом формування територій громад».
Проект перспективного плану формування територій громад складається обласними державними адміністраціями на основі «Методики формування спроможних територіальних громад» (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р.
№ 214), схвалюється обласними радами і затверджується Кабінетом Міністрів.
Крім того, за джерелами доходів бюджети
об’єднаних територіальних громад, що створюються
згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, прирівняні до районних бюджетів та міст обласного значення. Таким чином на
офіційному рівні повністю знехтувано принципом
добровільності об’єднання територіальних громад.
Тобто об’єднання відбувається добровільно, але якщо
не відповідно до затверджених планів, то воно повністю позбавляється фінансових преференцій.
Згідно п. 4 цієї статті 10 згаданого Закону, «загальний обсяг субвенцій на формування відповідної
інфраструктури об’єднаних територіальних громад
визначається законом про Державний бюджет України». Оскільки цей закон приймається на кожний наступний рік, і ним же, нерідко, вносяться зміни у джерела формування доходів бюджетів усіх рівнів, то
звідси випливає, що,навіть після об’єднання, територіальні громади не матимуть стабільного джерела

фінансування і залежатимуть від доброї волі центральної влади.
Водночас, потрібно зауважити, що процес формування об’єднаних територіальних громад супроводжується спробами передати на їх рівень частини
функцій, що сьогодні виконують територіальні органи
центральної влади. Цим самим, таким чином відбувається фактичне подрібнення районів. Наслідком цього
стає розростання бюрократичного апарату, руйнація
існуючої районної інфраструктури, провокування
протистояння між мешканцями сусідніх населених
пунктів і т.п..
У нинішніх умовах за цим криється спроба центру
зняти із себе відповідальність за функціонування
закладів системи освіти та охорони здоров’я на селі та
передати її на рівень місцевих громад.
Це не тільки не відповідає завданням і природі місцевого самоврядування, але й повністю зруйнує зазначені сфери. Тому, форсування адміністративнотериторіальної реформи, за відсутності концептуального бачення перспектив розвитку освіти та охорони
здоров’я, – це є нічим не виправданою волюнтаристською ініціативою з боку певних політиків та громадських організацій.
Висновки
Альтернативою нинішній політиці є лише проведення реальної децентралізації та забезпечення передумов для еволюційного розвитку місцевих громад.
З метою недопущення компрометації абсолютно
правильної ідеї децентралізації та зростання ролі місцевого самоврядування, відродження духу громад
важливо засвоїти наступні прості істини.
Перше. Децентралізація – це не адміністративнотериторіальна реформа. Тобто це не укрупнення чи
розукрупнення нинішніх адміністративних районів,
це не формування так званих об’єднаних територіальних громад.
Друге. Децентралізація – це незалежність фінансових джерел місцевого самоврядування від волі чи від
примх центру. Децентралізація – це формування суспільних фінансових потоків та контролю за їх використанням за принципом «знизу-вверх», а не навпаки.
Тобто, не центр передає ресурси і забезпечує контроль за їх використанням, а навпаки, – громадяни і
громади.
Третє. Децентралізація – це передача, вірніше повернення у власність місцевим громадам земель, лісів
та інших природних ресурсів, які розміщені у їх межах та здавна їм належали. Звичайно, за умови, що
вони не перебувають у державній чи у приватній власності. При цьому до державної власності повинні
належати землі, ліси та інші природні ресурси виключно загальнодержавного значення.
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М. Хвильовий. Шкіци до портрета 
П.Г. Берко, М.М. Дзера
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Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, Львів, 79010, Україна
Хвильовий Микола Григорович(13.12.1893–12.05.1933) – письменник, історіософ,видатний діяч українського відродження 20-х років, організатор і активний учасник літературних організацій «Гарт», ВАПЛІТЕ, «Пролітфроту».
Особливо цікава на нашу думку, його історіософська концепція. М. Хвильовий переосмислив ідеї цих концепцій розвитку
людства і культури (М. Данилевський, О. Шпенглер) і оголосив початок «четвертого відродження людства – пролетарського типу культури. Людство пройшло: перший етап – патріархальний культурний цикл (Азія); другий – феодальний і
буржуазний (Європа). На четвертому етапі знову черга народів Азії («азіатський ренесанс», оазою якого належить стати
Україні , що розташована на межі двох цивілізацій і здатна сполучити потенціал обох.
З цими історіософськими побудовами пов’язана проголошена М. Хвильовим ідея активного романтизму (віталізму), що
має стати стилем національно-державного відродження. Його ініціює і відроджує творча еліта нації – справжній носій
культурної традиції. Інтелігенція зможе виконати свою місію, коли позбудеться просвітянського народництва, ототожнюваного М. Хвильовим з провінціалізмом, «малоросійщиною», переорієнтується на психологічну Європу. Тільки творче
поєднання внутрішнього потенціалу української культури з духовним потенціалом культури європейської надасть питомій
культурі тієї енергії розвитку, яка дає змогу адекватно реагувати на зміни і сприймати інновації, дозволить сподіватися
на самобутній внесок до світової культури.
«Покінчити з контрреволюційною (по суті) думкою будувати на Україні російську культуру» можна буде тільки тоді,
коли Україна перейде той «природний стан, який Західна Європа пройшла в часи оформлення національних держав». Отже, національно-культурні перспективи М. Хвильовий пов’язував з актуальною донині проблемою формування і розвитку
української політичної нації.
Ключові слова: світогляд, еліта, «Євразія», пролетарське мистецтво, культура, віталізм.
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Хвилевой Николай Григорьевич (13.12.1893 – 13.5.1933) – украинский прозаик, поэт, публицист, один из основоположников течения активного романтизма и пролетарской поэзии.
Сквозная тема Н. Хвилевого, обеспечивающая единство его творчества и общественной деятельности от начала и до
конца – это клятва на верность начала истории как принцип творческого спора, поступка, выбора. Так он оспаривал исторический детерминизм марксистов-социалистов конца 19 века, считавших пролетарскую революцию неизбежной.
Н. Хвилевой настаивает на необходимости политической работы и действия для изменения положения вещей и возможности «гегемонии пролетариата». Это понятие подчеркивает, что интеллектуальное руководство, связанное с созданием
новой культуры и новой морали, гораздо важнее, чем насильственная функция государства. (см. более конкретно «Камо
грядеши» (1925) с. 403).
Для достижения полноценного развития писатель считает необходима элита, т. е. одаренные от природы люди. При
этом Н. Хвилевой был сторонником индивидуализма – такого направления мыслей, чувств и желаний, которое расценивает жизнь отдельного человека как более важную, чем жизнь больших ассоциаций и общества в целом. Современное общество, все более и более разнообразное, должно примирить в себе индивидуальное различие и общественный успех.
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По нашему мнению, заслуживает рассуждение Н. Хвилевого о том, что украинской нации свойственный витализм (от
лат. Vitalis – жизненный) – взгляд, согласно которому в характере имеется особенная сила, которая позволяет преодолеть
все проявления жизни.
В условиях страшной советской действительности Н. Хвилевой оставался романтиком-мечтателем. И именно отсюда идут поиски самого себя. Например, любовь к Украине и «Загирної Комуни». Но очень скоро исключительная цепкость, с
которой его ум прослеживается, не отпуская одну и ту же мысль, уходящую на глубину, то выступающую на поверхность
осознает, что компромисс с совестью приводит к вырождению и руйнации личности. Силой нельзя осчастливить мир,
побороть зло и насилие (См. более конкретно «Я романтика (1924)).
Поэтому Н. Хвилевого так заманчиво изучать и понимать – и так трудно толковать.
Ключевые слова : мировоззрение, элита, «Евразия», пролетарское искусство, культура.
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Mykola Hvyljovyj – writer, historiographer, prominent future in the Ukrainian revival, and active percipient of literary organizations.
Expecially interesting, in our opinion, his historico-philosopnical concept. M. Hvyljovyj reconsidered the ideas of the development of mankind and culture and announced the beginning of the fourth revival of mankind – proletarian type of culture ( mankind
passed the first stage of the patriarchal culture (Asia), the second phase of the feudal and bourgeois (Europe)). At the second time of
the people of Asia (the Asian Renaissance, whose oasis is to become Ukrainian, which is located of the verge of two civilizations, and
is able to combine the potential of both.
We these historiosophical construction, the proclaimed M. Hvyljovyj of the idea of active romanticism (vitalism), whith should
become the style of the era of national-state revival. It is initiated and organized by the creative elita of the nation the true bearer of
cultural tradition. The intellectuals will be able to fulfill their mission, when they lose their enlightenment populism, identified with
provincialism, «littlerussia», reorientated to psychological Europe. Only a creative combination of the internal potential of Ukrainian culture with the spiritual potential of European culture, will provide a specific culture of the energy, that allows it to respond
adequately to change and perceive innovation will hope for a unique contribution to world culture. «To put an end to the counterrevolutionary (in essence) thought to build Russian culture in Ukrainian it will be only when Ukraine passed that natural state, what
Western Europe was in the times of designing national states. Consequently, the national-cultural respectives of the M. Hvyljovyj
were tightened with the current of the formation and development of the Ukrainian political nation.
Key words: ideology, elite, Eurasia, proletarian art, culture, vitalism.

Хвильовий (Фітільов) Микола Григорович, інші
псевдоніми – Юлія Уманець, Стефан Кароль. – український поет, прозаїк, філософ, культуролог, ідеолог
українського Відродження 1920-х рр., організатор
низки мистецьких угруповань народився 13 грудня
1893р. в с. Тростянець на Харківщині (тепер Сумської
області) в родині робітника. Навчався в початковій
школі Богодухівської гімназії. Проте знання здобував
здебільшого самоосвітою.
З виходом першої поетичної книги в 1921р. постать Хвильового відразу привернула до себе увагу.
Ерудиція і вроджений талант лідера притягували до
Миколи Хвильового сучасників. Він організував найпотужнішу літературну структуру – ВАПЛІТЕ, до
якої увійшли колишні члени «Гарту», «Жовтня», дехто з «плужан». Керівництво здійснювали М. Хвильовий, М. Яловий (президент) та О. Досвітній. ВАПЛІТЕ об’єднала найталановитіших митців, які тоді мешкали в Харкові (П. Тичина, Ю. Яновський, М. Куліш,
М. Бажан, О. Довженко, М. Йогансен, О. Слісаренко,
Ю. Смолич, Г. Епік, П. Панч та інші).
Микола Хвильовий – одна із найдраматичніших та
найбільш неоднозначних постатей української національної культури ХХ століття, сновні його твори:
новела «Я (Романтика)», роман «Вальдшнепи», збірка
оповідань «Сині етюди», памфлети.

Свої філософські, політичні погляди Хвильовий
розвивав у художніх творах і публіцистиці під маскою
державної комуністичної ідеології за допомогою прийомів, названих ним «свідоме парикмахерство», «запах слова» та інших езопівських кодів, спираючись на
близькі йому висловлювання офіційних ідеологів.
Основною ідеєю публіцистики Хвильового була візія
азіатського ренесансу і пов’язана з нею концепція
культурної революції в Україні. Він був переконаний
у тому, що Україна, завдяки своїй специфіці європейської колонії євразійської імперії, може і повинна
стати промоутером ренесансу Азії. Задля цього вона
сама повинна вийти із стану провінційного «Сонгороду».
Іронічно перефразовуючи революційні гасла на
зразок «Дайош Європу», Хвильовий сформулював
гасла «Дойош інтелігенцію, робітничий клас, Європу», «Геть від Москви» тощо, якими закликав до плекання власної інтелігенції і залучення її до державного будівництва, українізації робітництва та його спілки із селянством, підйому рівня мас до рівня культурної еліти, піднесення рівня самої еліти до кращих
взірців європейської культури, вироблення за допомогою цієї еліти психологічного типу української «фаустівської» людини. Цій концепції протистояла сталінсько-зінов’євська концепція відродження великої
імперії, творення автарксичного господарства, що
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базується на централізованій експлуатації мас, керованих новою провідною верствою. Отже, концепція
культурної революції М. Хвильового протистояла
пролеткультівській і сталінській концепціям, які були
спрямовані на нівелювання культури до рівня маскультури та на звуження культури до технічних навичок.
В основі історіософії та культурології Хвильового
закладена циклічна модель еволюції, що була близькою до моделей «євразійців». Але, якщо євразійці
спиралися на циклічні моделі Данилевського, Шпенглера, Леонтьєва, на солідаризм Муссоліні та соціалдарвінізм Ніцше, то Хвильовий відштовхувався від
ідей Сковороди, Юркевича, Соловйова. Він зближується з антропософією філософа-містика Штайнера.
Символікою штайнерівської циклічної моделі еволюції людини до перевтілення її в духа Свободи просякнута вся апокаліптика Хвильового. Але в штайнерівську візію майбутньої культури «народу Христа»
(Євразія) Хвильовий вніс ідею специфічної місії українського народу в духовно-матеріальній еволюції
людства.
Зрозуміло, що більшовицький режим не зміг бути
толерантним до такої позиції українського діяча і
постійно переслідував його, що довело його до самогубства.
Автори праці більш конкретно зосереджують увагу на процесі становлення світоглядних засад та складній життєвій позиції М. Хвильового. У першу чергу
це стосується його філософсько-мистецьких пошуків
в аспекті марксистсько-ленінської естетики.
Але вже скоро М. Хвильовий зрозумів небезпеку
такого підходу, адже контроль над розвитком мистецтва з боку партійних органів суперечить природі вільного демократичного суспільства, тому що «письменник – це не американська машинка, а твори його – не
полтавські галушки» (Khvylovyi, 1990). Такий контроль посилить небезпеку створення літератури «під
замовлення», і, як наслідок, натовпи митців-бездарів
із «пролетарською пропискою».
М. Хвильовий із жахом відчув небезпеку тотального державного контролю над літературним процесом. Він писав: «Вся трагедія в тому, що їхні організації претендують не на звичайні культурно-освітні
функції, де контроль над ідеологією проводиться
порівняно дуже легко, а на керівництво мистецьким
рухом того класу, який веде за собою 30 мільйонів
населення» (Khvylovyi, 1990). Він розуміє те, що для
розвитку та розквіту духовних сил пролетаріату необхідним є саме якісне, а не «корявоє» мистецтво й
неминучість власне культурницького наступництва в
процесі навчання пролетарських письменників навіть
у своїх класових ворогів. «Пролеткульт» в розвитку
літератури повинен займатися передусім підвищенням загального культурного рівня пролетаріату, але
аж ніяк не прагнути до створення кращих зразків
красного письменства. Його місія і мета – своєрідне
продовження й поглиблення загальнодержавної «лікнепівської лінії». Хвильовий заявляє: «Не треба плутати понять: одна справа лікнеп, а друга – мистецтво»
(Khvylovyi, 1990).

Небезпекою є не лише контроль партійного керівництва над літературно-культурними процесами в
суспільстві, але й опосередкований вплив на його
розвиток через різноманітні форми так званого меценатства. Тобто політика протекціонізму літератури із
грифом «пролетарська» в кінцевому результаті шкодитиме їй самій. Адже відсутність здорової конкуренції не лише не сприятиме підвищенню загального
рівня літературного продукту, але й створюватиме
повну гегемонію для пролетарської, проте, на жаль,
низькопробної культури: «Меценатство в мистецтві
мислимо як допомогу окремим індивідуальностям.
Меценатство над групою можна взяти тільки тоді,
коли ця група складається з високопробних художників» (Khvylovyi, 1990).
Для М. Хвильового були достатньо зрозумілими
відсутність фахово-освітніх підстав появи пролетарських письменників, їх загальний надзвичайно низький рівень і що ніяке «годування» марксистською
літературою тут не допоможе. Том він був досить
жорстким і безкомпромісним у ставленні до таких
літераторів. Хвильовий усвідомлював необхідність
підвищення не лише загального культурного рівня
пролетаріату, але також і культурно-освітнього рівня
самих пролетарських письменників: «Мандруй до
книгозбірні, діставай відповідну літературу й вивчай
цю галузь. Бо для мистецтва писарів не треба»
(Khvylovyi, 1990). Український мислитель не лише
вірив, цілком у романтично-революційному дусі, в
наявність умов для створення пролетарської культури, він щиро вірив у те, що ще «ніколи не було стільки можливостей для розвитку української пролетарської літератури і взагалі літератури, як тепер, у нас, в
республіці комун» (Khvylovyi, 1990).
На думку М. Хвильового, творцем «нової літератури» має стати, без сумніву, авангард революційного
руху, тобто робітники та селянство. «Нове мистецтво
утворюють робітники й селянство. Тільки з умовою:
вони мусять бути інтелігентно розвиненими, талановитими, геніальними людьми». Нам особливо до вподоби те, що письменник глибоко розуміє ментальність
українського народу і вірить у його не знищувану
культуру, життєву філософію.
Для М. Хвильового пролетарське мистецтво має
право на існування, він дає йому визначення: «пролетарським мистецтвом називається сума різних гурткових мистецтв, часто плутають з ідеологією, що в них
так чи інакше виявляються ідеї епохи, ідеї молодого
класу, який виходить на історичну арену». Тобто
пролетарське мистецтво існувало тоді як еклектичне
утворення, цілком правильно ініціативне, але без
будь-якої, як би це парадоксально не звучало, чіткої
ідеології. Так, були наявні загальні фрази-орієнтири
партійного характеру, та вони не змогли створити
власне мистецтва.
Для українського філософа очевидною була вигода
ототожнення понять «пролетарський письменник» і
«хороший письменник»: «зробить жовтенят кваліфікованими письменниками і буде мати гарний ґешефт.
Він усвідомлював той факт, що маси, перебуваючи в
стані революційної ейфорії, в очікуванні нової літератури, нової дійсності загалом, більш ніж прихильно
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поставиться до культурних об’єктів, створених вихідцями з робітничо-селянського класу. Небезпека «масовізму» за таких умов постає особливо гостро. Власне саме тому «нове мистецтво загартовується в лабораторіях. Масовість роботи митців виявляється за
декілька років, коли їх твори розповсюджуються в
мільйонах екземплярів».
Чітко усвідомлювалася М. Хвильовим необхідність дотримання принципів спадковості літератури.
Він писав про те, що «письменник мусить знати всю
розумну літературу, хай вона буде й реакційною». У
своїх супротивників необхідно вчитися, навіть якщо
це й небезпечно. У кінцевому результаті це приведе
до користі: «для пролетарської художньої літератури,
без всякого сумніву, корисніший, – гіперболічно, – в
мільйон разів радянський інтелігент Зеров… ніж сотні
просвітян». Цим самим, фактично, М. Хвильовий
показує себе насамперед як глибоко національний
мислитель.
Таким чином, проаналізувавши філософськомистецькі пошуки М. Хвильового в контексті марксистсько-ленінської парадигми, можемо охарактеризувати основні аспекти розуміння ним ролі і завдань
мистецтва, його атрибутів, функцій і впливу на суспільство.
Так, мистецтво як і культура, виступає як самостійне й саморегульоване утворення, позбавлене будьякої внутрішньо обумовленої потреби до «насаджування зверху», «…зріст мистецтва завжди носить
стихійний характер, і насаджувати його зверху – це
значить загубити його» (Khvylovyi, 1990).
Будучи справою високо розвинутих індивідів, здатних зробити її не лише надбанням одного класу, але
не як «класу для класу», а як «класу для людства». Це
його історична місія в класовому суспільстві. У цьому
сенсі воно і є «категорією ідеологічною», і тільки в
цьому. Тобто пролетарська культура просто зобов’язана вийти за рамки лише культури робітничого
класу й стати домінантною культурою. Таким чином,
залишаючись продуктом ідеологічним, вона, майже за
Г. Гегелем, додає собі свою ідеологічність і стає «над
нею», перетворюючись на потужний інструмент
впливу на «розвинуті інтелекти» (Георг Вільгельм
Фрідріх Геґель (нім. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 27
серпня 1770 – †14 листопада 1831) – німецький філософ 19 століття, який створив найбільш розгалужену в
історії філософської думки діалектико-ідеалістичну
систему – як завершення західноєвропейської класичної філософії даного напрямку. Центральним її поняттям є розвиток як характеристика діяльності світового
духу, його рух у царині чистої думки у висхідному
ряду усе конкретніших категорій. Діалектика розглядалася як протиставлення тези, антитези й синтезу,
єдності і боротьби протиріч.).
І останнє, мистецтво на думку М. Хвильового, – це
явище глибоко національне, створене не лише в змістовно-формальному національному вияві. Тобто «національне офарблення – це не що інше, як звичайне
офарблення того чи іншого народу».
Необхідність національної літератури і мистецтва
загалом чітко звучить у памфлетах М. Хвильового.
така позиція мислителя викликала негативну позицію

представників офіційного керівництва держави. Наприклад, у статті «Літературна критика підсовєтської
України», в якій її автор (Гординський В.), виступаючи в позі дослідника творчості письменника, пише:
«Хоч Хвильовий торкається політичних справ, все ж
таки його памфлети були тільки «культурною революцією», не політичною… Що ж являють із себе ті
памфлети? Змістовно – це повний хаос думок найчастіше не викінчених, недоговорених, і при тому химерно-мінливих, безтурботно-суперечливих… З науковою логікою, що виводить висновки з попередніх
ясних осудів, ті памфлети мають небагато спільного…» (Bezkhutryi, 2003). Ця цитата засвідчує, що
великого патріота не хотіли зрозуміти, упереджено
ставилися до його роздумів про перспективи розвитку
України. Правда, не завжди варто захоплюватися його
мрією про країну щастя – «Загірну Комуну». Але
переконавшись, що праця над реалізацією «ідеалу»
зовсім не така як йому уявлялося, він стає на позицію
московської тези про «гнилий Захід».
Пошук нового ідеалу, а особливо шляхів його
здійснення, привів М. Хвильового до «відродження
азійських народів». Тоді письменник ще був надто
далекий від розуміння московської політики, її справжньої мети та місця України в двобої Москва-Захід.
Московській ідеї «азіатського ренесансу» М. Хвильовий надає української сутності. Він каже: – не Москва, а Київ є центром ренесансу азійських народів; не
москвини, а українці є «авангардом азійських народів». Разом з тим, письменник не в змозі відірватися
від московського впливу. Він ще закоханий у росіян і
найкраще для нього «слово на землі» – «чека». Хоч
бачить він вже й інше. Бачить, що «по сірих завулках
республіки йшла глибока сіра осінь». Бачить, що просто і звичайно місце на стіні, де висів портрет Олександра ІІ, Миколи ІІ, зайняли Ленін, Троцький,
К. Маркс. Бачить Хвильовий, що «романтиків» викидають з партії і переслідують.
Письменник відчув, що його «ідеал», який не виріс
з грунту реальності, починає губити листя і пелюстки,
починає в’янути. У Хвильового накопичується усе
більше нерозв’язаних проблем, усе більше протиріч,
які все більше загострюються з огляду на склад його
натури. У вступі до «Синіх Етюдів» він пише: «Я
пробачте за вольтеріанство(*авт.) – романтик! Саме
відси й іде розшарпаність і зворушливе шукання самого себе… Я до безумства люблю синє небо, траву,
зорі, задушливі вечори, ніжні осінні ранки, коли летять огняннопері вальдшнепи, все те, чим пахне сумовитий край нашого строкатого життя… І ще люблю
я до безумства наші українські степи, де промчалась
синя буря громадянської баталії, люблю вишневі садки і знаю, як пахнуть майбутні городи нашої миргородської країни».
Однак, письменник не усвідомлював, що не можна
з одного боку любити Україну, а з другого писати: «Я
вірю в «Загірну Комуну», вірю так божевільно, що
можна вмерти… Я – мрійник і з висоти свого незрівнянного нахабства плюю на слинявий скепсис нашого
віку». Звичайно, можна плювати на «скепсис» та не
слід забувати про необхідність вибрати предмети
своєї віри, які себе взаємно не виключають. Згодом, за
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намагання з’єднати дві любові і дві віри Хвильовий
заплатив своїм життям.
Дійсність поставила людей перед дилемою: або –
створити свою синтезу із своїх елементів, або – прийняти чужу, яка з часом почне нищити все твоє. Хвильовий інтуїтивно відчув цю загрозу, у відчаї він ставить питання: «Невже я зайвий чоловік тому, що я
безумно люблю Україну?».
Для поступу людства необхідна еліта. М. Хвильовий пише: «Не маса, що не оформлена ідеологічно
буде задавати тон культурного ренесансу, а інтелігенція цієї маси». Саме серед цієї категорії «живих людей» письменник вибирає «героїв», визначні одиниці.
Але ці герої повинні мати національну самобутність,
що є центром культури, джерелом могутності.
Проте, Хвильовий усвідомлює усю складність формування «власного Аттили» («Санаторна зона»).
Однією з перших є та, що, як стверджує з жалем письменник, «нема у нас північної жорстокості, тої жорстокості, яка характерна російському народові». Хвильовий змушений визнати, що: «Україна буде доти
плацдармом для контрреволюції, доки не прийде до
природного стану, який Західна Європа пройшла в
часи оформлення національних держав… Оскільки
українська нація кілька століть шукала свого визволення, остільки ми розцінюємо це як непереможне її
бажання виявити і вичерпати своє національне (не
націоналістичне) офарблення. Національне офарбленя
це не що інше, як звичайне офарблення культури того
чи іншого народу». Такі погляди завадили Хвильовому прийти до розуміння національної боротьби і до
визначення національної ідеї.
Хвильовий не приховував свого зацікавлення європейськими процесами, перебував, як і багато хто із
тогочасної інтелігенції, під впливом праці Освальда
Шпенглера «Занепад Європи». Саме від Шпенглера в
памфлетах М. Хвильового такі образи-символи, як
Фауст, цей чорнокнижник із Вюртемберга, таємничий
європейський інтелігент, який бачить грандіозні перспективи розвитку європейської цивілізації, як М.
Коперник, що уособлює Європу; ідеї-провидіння,
такі, скажімо, як теорія циклічності, яку Хвильовий
застосовує до розвитку культури і мистецтва, як теорія месіанства, про те що історія дарує націям визволення від рабської залежності. Європа мислиться
Хвильовим «як психологічна категорія, певний тип
культурного фактора в історичному процесі» (Хвильовий М. Україна чи Малоросія?... с. 610.). Іншими
словами, орієнтація на Європу означає повернення до
власних культурних джерел, відродження суто української культури.
Необхідно позитивно оцінити думку М. Хвильового про те, що незважаючи на хворобливе походження
українського націоналізму, «молоде покоління» не
перетворилося на звичайне стадо баранів, кероване
Кремлем. Чому так сталося? Причин багато. Поперше, їм бракувало, і нині нема, «доброго пастиря».
По-друге, у них відсутня «широка індивідуальна ініціатива». По-третє, ті ж, хто хоче бути провідником,
ніколи не були стратегами великих операцій.
Але «молоде покоління» палко прагнуло і прагне
знайти свій власний, органічний світогляд, шукає і

працює над справжнім синтезом власних поглядів.
Воно повинно чітко пам’ятати, що на ідеологічній
ниві нема перемир’я, а завжди точиться гостра боротьба. І ще одне, може і найбільш важливе, молоді
необхідно глибоко пізнати й усвідомити своє коріння,
дотримуватися своєї ментальності.
Нинішня посилена увага до ментальності має
ажіотажний характер, що веде до похапливості, поверховості, плоскості думки. Тому в певних наукових
колах, на жаль, проблематику, пов’язану з «флюїдами
етноменталітету», вважають спекулятивною. Зрозуміло, що проблеми етноментальності не є вичерпаними,
а взаємини ментальності та культури належать до
центральних у предметі культурософії.
Як співвідносяться культура нації та її менталітет в
цілісності національної духовності? Як позначається
ментальність українців на сутнісних визначеннях
нашої національної духовної традиції? Чи справді
«нещаслива» наша ментальність і чи позбавляє вона
нас шансів на повноцінне входження до світової культури? Чи здатен ментальний первень змінюватися
історично і тим самим спричиняти модифікації у взаєминах культури і ментальності?
Слово «ментальність» пов’язане з такими його латинськими аналогами як менталіс, мене, ментіс –
розумовий, розум, думка або інтелект. В англійській
мові слово менталіті означає розум, інтелект, розумові
особливості, ступінь інтелектуальної енергії, напрям
мислення, характер або спрямування інтелекту. У
більш наближеному розумінні ментальність – спільне
психологічне підґрунтя представників певної культури, що дає змогу безладний потік різноманітних вражень спрямувати свідомістю і душею у рідне поле
діяльності. Відтак, розуміючи менталітет як те, що
утворює особливу політико-психологічну спільність
людей, можемо розглядати його як певну суму потенцій, що зумовлюють неповторність, світобачення і
життєдіяльність певної нації. Факт тривалого бездержавного існування нації дає привід думати про її неполітичну, не державницьку сутність. На цій підставі
деякі історіософські теорії поділяють народи на державницькі, історичні та поневолені – бездержавні.
Але перш ніж визначити фактори, які вплинули на
формування національної єдності та державницьких
якостей українського народу, спочатку слід визначити
природні і споконвічні, а потім – набуті в умовах
політичного поневолення.
До перших, на наш погляд, можна віднести крайній
індивідуалізм, перевагу емоційного, почуттєвого над
інтелектом і волею та певні компоненти селянської
психологічної настанови. Ці якості української ментальності в політичному житті нації проявилися в зверхності особистих інтересів над загальнонародними і
державними, небажанні підкорятися органам державної влади, підозрілості до їх зміцнення, схильності до
малих форм організації, міжусобній боротьбі, перевазі
емоцій над розумом і волею при вирішенні політичних проблем, недостатньому розвитку вольових якостей та цілеспрямованості, притупленні почуття громадського обов’язку. У другу групу ментальних настанов,
спричинених століттями підневільного стану України,
входять психологічна мімікрія, формалізм. У політич-
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ній культурі ці психічні якості проявилися в поверхневому, формальному сприйнятті політичних явищ і
процесів, недооцінені їх як вирішальних факторів
національного життя, недостатньому усвідомленні
корінних потреб та інтересів народу, особливо потреби у власній державі, зневірі в сили власного народу і
покладанні надто великих надій на безкорисливу допомогу інших держав, та інші чужинські політичні
орієнтації. До цієї групи психологічних чинників слід
віднести також ментальну фрагментарність суспільства, породжену тривалою насильницькою розірваністю
українського народу, його території між різними державами та цілеспрямованою асиміляцією. Різні ментальні настанови формували і різні типи політичних
цінностей та ідеалів.
Аналіз української ментальності покликаний доповнити знання базових рис української вдачі, пролити
жмуток світла на проблему місцевого самоврядування, допомогти збагнути, разом з іншими чинниками,
напрямки створення місцевих форм і національної
системи самоврядування. А також, відштовхнувшись
від базових рис, сприяти пошукам місцевої специфіки
ментальної настанови українського населення щодо
самоврядування. Для створення всеохоплюючої системи місцевого самоврядування потрібні, поряд із
продовженням вивчення історичних чинників формування української ментальності, всеосяжні, на рівні
регіональних і етнонаціональних відмінностей місцевого характеру, дослідження самоврядних потенцій із
врахуванням негативних нашарувань в українській
ментальності, особливо принесених попереднім сімдесятилітнім періодом історичного розвитку України.
Дослідження самоврядних потенцій, як позитивного складника української ментальності, ще не означає,
що вони «спрацюють» як позитивні чинники в державотворчому процесі. Необхідно пам’ятати, що створення дієвої системи місцевого самоврядування залежить не лише від рівня розвитку самоврядних потенцій певного народу, а й від форми держави та принципів державотворення. І якщо ми насправді прагнемо досягти рівня громадянського суспільства, правової держави, нам не слід забувати, що створювати
систему місцевого самоврядування в Україні потрібно
не лише «згори вниз», а й «знизу вгору». Тільки така
система органічно відповідатиме потребам українського менталітету і надасть змогу реалізувати могутні
духовні надбання українського народу, досі не реалізовану сукупність самоврядних потенцій української
ментальності.
Нині це поняття, як і всяке інше, що стає модним і
претендує на певну ідеологічну чи й академічну респектабельність, опинилося під загрозою дискредитації. Вживане до речі й не до речі, заяложене ще до
того, як встигло реалізувати свій евристичний потенціал, поняття може стати жертвою нашої маятникової
настанови, шаблонів і стереотипів нашого мислення.
Аби запобігти цьому, треба передовсім належно уточнити його значення, мінімізуючи інтуїтивно віднайдені
моменти на користь власне категоріального змісту,
сприяючи його переходу із статусу квазикатегорії у
справді категоріальний статус.

Як відомо, поняття «менталітет, ментальність» поширюється у світовому гуманітарному знанні з пропозиції істориків школи «Анналів» і французьких гуманітаріїв другої половини XX століття переважно як поняття особливої, так званої «молекулярної» концепції
історичного процесу – хоч і було вперше використане
ще Р. Емерсоном у середині XIX століття. Проте сьогодні це поняття вживлюється в етнологічні, культурологічні, релігієзнавчі, соціопсихологічні, історіософські, соціологічні понятійно-смислові контексти.
Обговорюють християнську і мусульманську, британську та латиноамериканську, сервілістську і патриціанську, сцієнтистську й богемну, тоталітарну і демократичну, номенклатурно-бюрократичну і «совкову»,
підприємницьку і мафійну ментальність, тобто її етнічні, релігійні, вікові, статеві, соціально-статусні, культурні, особистісні, групові, регіональні та інші різновиди. Зміст і статус «ментальності» поки що не настільки визначені, аби забезпечити цьому поняттю
належну операціональність і щоби можна було з певністю судити, в якому саме понятійно-смисловому
контексті його зміст розкривається адекватніше. Оскільки цей зміст так чи інакше стосується граничних
підстав історичного буття спільнот і людей, які до них
належать, то нема сумніву щодо коректності й доцільності його використання в історіософії та при
з’ясуванні філософських аспектів культуро- та етнологічних проблем.
Ще до Р. Емерсона деякі гуманітарії XIX сторіччя
користуються «менталітетом» як поняттям-інтуїцією,
зближуваним у річищі раціоналістичної традиції найчастіше із «складом думок» чи «способом мислення»,
«якістю розуму», рідше – із «стилем світовідчування
спільноти», а іноді – у власне метафізичних міркуваннях – з «духом народу». Нині це поняття-образ у різних контекстах дешифрують і як національний характер, психічний склад чи психологічний тип спільноти,
національну психоструктуру, вихідну матрицю світорозуміння і світовідношення народу і в цьому розумінні його «дух» або «душа»; і як психоповедінкові архетипи спільноти, стереотипи її духовної діяльності; і як
константи групового світобачення і світореагування,
інваріанти світосприйняття і світопереживання; і
навіть як родовий інтерес спільноти в ролі її визначального ціннісно-смислового осереддя.
Для цього кола чинників пропонували термін «народний світогляд». Його не можна визнати достатньо
коректним, бо світогляд містить дуже різноякісні шари – від світовідчуття і світопереживання, буденних
уявлень про місце людини у світі до теоретичних інтерпретацій граничних проблем людського буття, від
міфологічного світотлумачення до концептуальних
філософських побудов; ментальність же складає головним чином психологічний рівень духовності людини – систему неглибоко, частково відрефлексованих
настанов діяти, відчувати і мислити певним чином.
Тому заслуговують спростування сучасні спроби раціоналізувати ментальність, як це робить, наприклад,
В. Діброва. Мабуть, переконливіша позиція релігієзнавців, які наголошують, що риси національного характеру виявляються поза свідомістю людини. Справді, у механізмі породжуючої дії менталітету – кожен

Scientific Messenger LNUVMB, 2017, vol. 19, no 81

150

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 81

знає це з досвіду – дискурс переважно відсутній; тут
панує спонтанно-безпосереднє, глибинно-первісне.
Фундамент ментальності, її визначальну верству
складають архетипи – підсвідомі визначники дій спільноти; це позаісторичний чи, як сказав би К. Ясперс,
доісторичний рівень ментальності.
Чи означає оте «позаісторичне», що в ментальності належить шукати власне природну, біологічну сторону і зводити її до генотипу? У певній мірі... Але,
радше може йти мова про певні вітальні, природжені
задатки етнопсихіки, які розгортаються в якісну визначеність національної ментальності із входженням
індивідів у питому культуру. Трансформовані у духовні феномени, ці спадкові передумови ментальності –
переважно індивідуального характеру (наприклад,
ознаки темпераменту в їх особливому, унікальному
поєднанні) – разом з архетипами на груповому, колективному рівні, які формуються на початкових стадіях генезису культури, і складають власне психологічний шар ментальності, відносно незмінний, статичний.
Цю статичність, «здатність вистояти у всіх катастрофах історії», як і пов’язану з цим віднесеність до
«сфери несвідомого» (успадкованого, доісторичного)
і наголошував К. Ясперс. Як «незмінну глибинну підвалину соціальної та індивідуальної динаміки» характеризує соціальну психіку О. Донченко. Але вона ж в
іншому місці не приймає спроб представити менталітет як абсолютну даність і має для цього немало підстав. Навіть архетипи не можна визнавати «абсолютною даністю», бо, будучи статичними як фіксовані
праформи світовідношення спільноти, вони й динамічні, розгортаючись у плині самовизначення і самореалізації нації в тих історичних колізіях, які випадають на
її долю. Коректніше констатувати відносну статику
менталітету, наявність у ньому як інваріантного, так і
варіативного, але це тема окремої розмови. Зазначимо
тільки, що ще романтики диференціювали «субстанційні» та «прищеплені» риси етнопсихіки.
Окреслений психологічний шар не зводиться до
власне емоційної підсистеми, як здається деяким дослідникам, бо до нього належить і атитюд як ментальна настанова, і рівень пасіонарності спільноти, і готовність до певного модусу поведінки, і шаблони очікувань, і автоматизм психіки, і стилі взаємин тощо.
Над цим шаром вибудовується базовий етнокультурний код – культурно-історична верства, через яку і
відбуваються головні зміни у змісті ментальності,
через яку передусім менталітет взаємодіє з усім масивом культури.
Отже, історіософське поняття «менталітет» узагальнює і генералізує партикулярний зміст, який несуть у собі його релігійний, епохальний, етнічний,
соціально-статусний, віковий, політичний, культурний та інші «різновиди», і виражає особливий духовно-глибинний константний визначник поведінки індивідів і груп. Він, по-перше, впливає не стільки на
зміст вчинку, скільки на його характер, настрій,
устрій поведінки. Тому в концепції О. Шпенглера та
інших «філософів життя» наголошено, що цей «прафеномен», унікальна «душа культури» надає духовним спроможностям певної визначеної форми. Такий
духовний визначник, по-друге, лише частково усві-

домлюється людиною, а формує її модус взаємодії з
довкіллям (природним і соціокультурним) через неусвідомлювані коди, підсвідомі структури і механізми. Саме локалізація ментальних структур на перетині несвідомого, своєрідного суспільного Воно (М), з
усвідомленням створює додаткові труднощі в дослідженні. В ментальності перетинаються природна і
культурно-історична зумовленість, раціональне і
чуттєво-емоційне.
По-третє, менталітет більш-менш жорстко задає
набір варіантів поведінки людини, є мандруючою
формою духовності, але не може бути витлумачений
як стратегія, тим більше як тактика поведінки; скоріше це загальна стійка інтенція поведінкових актів,
глибинна настанова на певний модус взаємодії з довкіллям. Тому в ментальності присутні і спосіб збагнення цього довкілля, і «рефлексія» щодо своїх можливостей, перспектив і шансів.
По-четверте, виконуючи інтегративну роль, забезпечуючи стійку єдність певної спільноти, сама ментальність є цілісним, або інтегральним, феноменом.
Інтегруванню у ній підлягають загальнолюдські, універсальні, а не тільки індивідуально-неповторні моменти і унікальність ментальності не стільки в її поелементному змісті, скільки у щоразу специфічному
поєднанні елементів.
Таким чином, поняття менталітету виражає стійкий модус входження спільноти і належних до неї
індивідів у суспільне і природне довкілля, який корелює зі своєрідною інтерпретацією останнього, точніше – з певним світовідчуванням спільноти, і складає
феномен мандруючий, базисний і не редукований, а
отже – субстанційний.
Це, кажучи словами М. Бердяєва, «неподільний і
невловимий залишок, в якому і міститься вся таїна
національної індивідуальності», адже, продовжує він
«національність таємнича, містична, ірраціональна, як
і всяке індивідуальне буття». І це «ірраціональне», як
наголошує Бердяєв, стосується передовсім ментальності як душі нації, хоч і не поширюється на весь її
зміст. У національній самосвідомості цей «відносно
елементарний і темний, ще стихійний стан» трансформується в певним чином відрефлексовану причетність до нації її культури.
Водночас М. Хвильовий застерігає молодь, українських письменників від скочування до рівня «смердипупенків» та провінційності загалом. Для українського мислителя здолання гріха культурної обмеженості,
хуторянства в найширшому розумінні цього слова є
необхідним моментом у становленні української культури як культури європейського рівня: «В Європу ми
поїдемо учитись, але з затаєною думкою – за кілька
років горіти надзвичайним світлом» (Khvylovyi, 1990).
У листі з Відня до свого друга Аркадія Любченка
він зразу повертається до цієї проблеми: «За всяку
ціну ми мусимо вивести нашу літературу на широку
європейську арену. Словом, треба мужатись – наше
впереді».
Микола Хвильовий бажає, щоб національне мистецтво не було мистецтвом підсобним, вічно резервним, а щоб воно досягло розквіту на рівні світових
мистецтв. Звідси його заклик орієнтуватися на «пси-
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хологічну Європу», звідси його надія на «азіатський
ренесанс», звідси його «романтика віталізму» (натурфілософське вчення, яке виходить з особливої життєвої сили як визначального чинника у розумінні феномена життя), звідси його заклик не орієнтуватися на
літературну Москву. «Наша орієнтація – на західноєвропейське мистецтво, на його стиль, на його прийоми» (Khvylovyi, 1986).
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ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
20 мм
УДК
Назва статті
Ініціали та прізвище,
науковий ступінь, вчене звання, (E-mail)

20 мм

Назва установи,
Поштова адреса
Анотація (не менше 20 рядків)
Ключові слова: 10–15 слів

трьома
мовами:
українською,
російською та
англійською

20 мм

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми. У вступі стисло подається загальна характеристика роботи у такій послідовності:
Актуальність теми: сутність проблеми, її значущість, роботи відомих науковців над розглядуваним питанням, обґрунтування необхідності
свого дослідження.
Мета і завдання дослідження. Мету дослідження формулюють одним реченням. Щоб досягти
поставленої мети, треба розв’язати кілька (як
правило, 3–5) завдань. Мета і завдання мають
бути взаємопов’язані
і розкривати тему, заявлену в назві роботи.
(Шрифт 14 пт, інтервал – 1,5, без ущільнення
тексту та переносів слів)

Вступ.

Матеріал і методи досліджень.
Результати та їх обговорення.
Висновки.

Анотація. Авторська анотація (резюме) є коротким резюме роботи, що має науковий характер,
повинна бути зрозумілою без звернення до самої
публікації. Авторське резюме до статті є основним джерелом інформації в вітчизняних та зарубіжних інформаційних системах і базах даних, в
яких індексується журнал. Авторське резюме
повторює структуру статті і коротко висвітлює
мету та завдання, методи, результати, висновки. Анотація англійською мовою повинна мати
2000 знаків. (Шрифт 12 пт, одинарний інтервал)

20 мм

Перспективи подальших досліджень.
Бібліографічні посилання

Матеріал і методи досліджень формують так, щоб за наведеним описом можна було відтворити дослідження.
На загальновідомі методи досить дати посилання. Необхідно навести вид і кількість піддослідних тварин
(Шрифт 14 пт, інтервал – 1,5, без ущільнення тексту та переносів слів)
Результати та їх обговорення. Висвітлюються основні отримані результати дослідження, подані у науковій
статті. Не потрібно наводити ті самі результати у таблицях і на рисунках. Якщо є таблиця, у тексті цифровий
матеріал не подавати, вказувати лише зміну показників з вірогідними різницями (р<) у разах або відсотках,
кореляційні зв’язки (r=). За наявності у статті рисунків у тексті слід дати цифрові дані (середнє арифметичне та
відхилення, коливання) (Шрифт 14 пт, інтервал – 1,5, без ущільнення тексту та переносів слів)
Висновки формуються з 4–10 речень. Подаються конкретні висновки за результатами дослідження (Шрифт 14
пт, інтервал – 1,5, без ущільнення тексту та переносів слів)
Перспективи подальших досліджень формуються з 2-5 речень (Шрифт 14 пт, інтервал – 1,5, без ущільнення
тексту та переносів слів)
Бібліографічні посилання. Бібліографічний опис документів здійснюється згідно із стандартом з бібліографічного опису документів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. (Шрифт 14 пт, інтервал – 1,5, без ущільнення тексту та переносів слів)
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